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DECYZ'.tA NrBm.323/20

UZASADNIENIE
W dniu 16.10.2020r. Wsp6lnota Mieszkraniowa przy ul. Starzyhskiego 5 riv Ba(oszycach wystqpila

z wnioskiem o zatwierdzbnie projektu budowlanego oraz wydanie pozwolenia na buclowq dla zamierzenra pn.:
Wewnqtzna instalacia ctgntralnego ogrzewania, cieplej wody u2ytkowej i cyrkutacji z pzebudowq instatacji
gazoweiprzy ul. Starzyftsfiego 5 w Bartoszycach, dz. nr 123181, obrgb 0004, jednostka r:widencyjna 280101_1.

Organ usterlil stiony prtstgpowania znajdujqce sig w obszarze oddzialywaniia obiektu oraz skutecznie
zawiadomil, zgodnie z lreSciE art. 61 $ 4 Kpa, o wszczqciu postgpowania pismem z dnia 09.11,2020r.
Po otrzymaniu ww. zawiadomienia strony nie wniosly uwag ani zaslrze2eh.

Z analizy z1;romgdzonergo materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie wynika, ze Inwestor wypelnil
obowiqzki nalozone przepisami a(. 33 ust. 1 i 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy prawo

prawidlowo wypelnione oswiadcz:enia o posiadanynn prawie do dysponowania nieruch
Zalqczony do wniosku prgjekt budowlany zostal sporzqdzony przez osoby posiadaj
budowlane, jest kompletny oraz zawiera stosowne o6wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z obowiqzujqcymi
p rzep i sa m i or az zasadami wied z,rr tech n iczn ej.

Inwestor posiadb na przedmiotowe zamierzenie pozwolenie Warmirisko- Mazurskiego Wojewodzkiego
Konseruratora Zabytkow r,ri Olszty'nie znak 12NR.5142.602.2020.mpk z dnia 14.09,2020r.

AB- B m, 674 0 .25 4 .2020 .E5

Na podstilwie art..2i3, art.33 ust. 1, art.34 ust.4 iart,36 ustawy zdniaZ lipca 1994r. Prawo
budowlane(Dz,U z2020r.,poz, 1333t.j.)oraznapodstawieaft, l04ustawyzdnia14czerwcalg60r.-
Kodeks postQpowania adminlstracyjnego (Dz. U.22020r. poz. 256 t.j.)
po rozpatzeniu wniosl(u o pozwolenie na budowg 2dnia16.10.2020r.

zatwierdzam projekt budowllany i udzielam pozwolenia na budowg

dla:

Wspr6lnoty Mieszkaniowej, ul, Starzynskiego 5, 11-200 Bartoszyce
obejmujqc;eg o zamierzenie pn, :

W ew n gtrz n a i n s$ I a cj it c e ntr a I n eg o (, grzew a ni a, c i epl ej w o d y u 2y tk ow ej i cy rku t a cj i
z przebudowqiinstalacji gazowejprzy ul. Starzynskiego 5 w Bartoszycach, dz. nr 123181,

obrgb 0004, jednostka ewidencyjna 280'101_1
Proiektant:

mgr in2. Gaegoz Zebrolvski upr. bud. nr WAM/0014/PO0S/07 w specjalno5ci instalacyjnej wpisany na listq czlonkow Warminsko-Mazurskiej
Okrqgowej lzby In2ynierorrv Budilwnictwa pod numerem ewidencyjnym WAM/I5/0001/05

z zachowaniem nastgpuiqcych warunk6w:
1) Szczeg6lne warun(i zabez:pieczenia terenu hrudowy i prowadzenia rob6t budowlanych:

a) roboty budgwlane mo2na rozpoczq6 jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowg,
b) teren budowy zabezpieczyt przed wr;jSciem os6b trzecich oraz oznaczyc tablicq informacyjn4
c) budowq prqwadzirl zgodnie z zalwi<>rdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wszystkich
warunkow podanych w uzgodnieniach jednostek opiniujqcych, obowiqzuj4cymi przepisami, Polskimi
Normami, przbpisami BHP, opiniE kominiarskq nr 014750 oraz pozwolenienr Warmirisko- Mazurskiego
Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w w Olsztynie znak 12NR.5142.602.2020.mpk z dnia
14.09.20"20r.

Czas uzytkowiania fymczasowych obiektow brudowlanych: wedlug pokzeb
+er#in+ezbi€{+

b) tyms
4) Szczegolowe r budowie:

a) inwes objgcie kierownictwa budowy pzez osobg posiadajqc4
upra'i sPecjalnoSci,

b) inwes ustanowid kierownik6w rob6t w specjalno6ciach objgtych pozwoleniem na
budo,

c) kierot owiqzany prowadzic dziennik budowy oraz umiescid w widocznym miejscu
tablic ogloszenie zawierajqce dane dotyczqce bezpieczeistwa pracy i ochrony
zdrovrria, a takze rcdpowiednio zabezpieczye teren budowy

wynikajqcych z art 36 ustl 1 ora;r art. 42 ust.1 - 4 ustawy zdniaT lipca 1994r.- Prawo budowlane.



Wobec powyzszego zgodnie z arl. 35 ust. 4 ustawy Prawb budowlane nie mozna odm6wi6 wydania
decyzji o pozwoleniu na budowg, jezeli spelnione sEWymagania okreSlone w a(. 32 ust. 4 oraz w art. 35 ust. 1 ww.
ustawy.

W zwi4zku z powy2szym nalezalo orzec jak w sentencji decyiji.
Od decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Warmiriskd - lVlazurskiego za po6rednictwem organu,

kt6ry wydal niniejsz4 decyzjg, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z arl. 127a Kpa strona, przed uplywem ww. terr"finu, moie zrzec sig prawa do wniesienia

odwolania. Z dniem dorgczenia StaroScie Bartoszyckiemu o6wiadczpni? o ztzllZatiu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatniqze stron postgpowania, decyzja niniejsza stajb siQ ostateczna i prawomocna.

Projekt budowlany - ostemplowany - stanowi integralnE czqsc delcyzji.
ADNOTACJA DOTYCZACA OpLATy SMRBOWEJ:
NiepodlegaoplacieskarbowejnapodstawiearL2ust.lpl<t.2 ada2006r.ooplacieskarbowej(Dz. lJ.z2020r. poz. 1546t.j,)
Adnotacjqsporzqdzila: u rL//r, \\
ln spekor Ewe lin a Skay p a

STA OSTA

Nadaln:i

Otzymuj4:
1. Inwestor:Wspolnota Mieszkaniowa, ul. Starzyhskiego 5, 11-200 Bqrtoszyce
2. Wsp6lnota Mieszkaniowa, ul. Starzyriskiego 4,11-200 Bartoszyce
3, Gmina Miejska Bartoszyce

Do wiadomo6ci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach
2. ala

Pouczenie

1. Inwestor jest obowiqzany zawiadoni6 o zanierzonyn terninie rozpoczgcia rob6t hudowlalnych wlaSciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
spraw alizacji na pi(mie

1) (rob6t) nu bezpieczQhstwa i ochrony zdrowia oraz pnyjqcie obowiqzku kierowania
a tak1e w iut. 12 ust) 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) nia nadzoru inwestorskiego - oSwiadczenie inspekt(va nadzotu inwestorskiego stwierdzajqce przyjqcie obowiqzku pelnienia
nad danymi robotami burlowlanyni, a takZe za'wiadczenie, Q kt6rym mowa w aft, 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, -

3) infomacjqzawierajqcqdanezamieszczonew ogloszeniu,ol<t6ryn mowaw aft.42),st,2fikt2ustawy zdniaT lipca 1994 r. -Prawobudowlane
(zob. aft. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane).

2.

bslugi pojazd6w, lnyjni sanochodowch i gara2y do piqciu stanowisk wlqcznie),
XVlll (z wyjqtkien obiekt6w nagazynowych: budynki skladowe, chlodnie,
Iokonotywownie, wagonownie, slra2nice pnejazdowe i nyjnie taboru ko
XXIV (z wyjqtkien staw6w rybnych), lXVll (z wyjgkien jaz6w, wal6w p
WVIILXXX (zob. arl. 55 ust. 1 pl<t 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

3. lnwestor moie przys@t, do u2ylkowania obiekfu budowlanego pzed
pozwoleniu na uiwowanie wydanej pzez wlaSciwy organ nadzoru bu
budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakohczeniu budowy moie wystqpi6 z wnioskien o wydanie decyzji o pozwoleniu na ui:ytkowanie (zob, aft.
55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uiytkowanie obiektu budowlanego wtasqiwy o47an nadzoru budowlanego pzeprowadzi ohowiqzkowq
kontrolq budowy zgodnie z aft. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob, aft 59 ust, 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
Wniosek o udzielenie pozwolenia na u2ytkowanie slanowi wezwanie wlafuiwego organu dd,pzeprowadzenia obowiqzkowej kontroli budowy (zob. art. 57
ust. b ustawy z dila I tipca 1994 r. - prawo budowlane).

Sprawg prowadzi: inspel<tor Ewelina Skzypa, tel. 539 782 558


