PRE7YDENT OLSZTYNA

1ł

Plac Jana Pawła II 1

Olsztyn, dnia 18.1 0.2018r.

UA.6740.490.2018

DECYZJA NR 11-525/2018
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z późno zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 j.t.), po rozpatrzeniu
o pozwolenie na budowę 1) z dnia 31.07.2018r. I.dz. 2024/2018, Pana Jarosława Kosin i Pana
Seniuk reprezentujących MPEC Sp. z 0.0., w imieniu której występuje Pan Stanisław Gastoł
zatwierdzam

projekt budowlani)

i udzielam pozwolenia

na budowę

- Prawo
czerwca
wniosku
Marcina

1)

dla:
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Słoneczna 46 , 10 - 710 Olsztyn
obejmujące:
budowę nowej elektrociepłowni złożonej z Bloku - Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji
Palnej Odpadów i Kotłowni Szczytowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
bez zjazdu, przy
ul. Lubelskiej w Olsztynie, na dz. nr geod. 25/3, 25/11, 25/12 , obr. 89 oraz na dz. nr geod. 6/3, 6/2,
6/15,6/16, obr. 94.
autorzy projektu:
arch.: mgr inż. arch. Agnieszka Górna upr. nr bud. 24/08/SLOKK
spr. arch.: mgr inż. arch. Beata Wisenna Malec upr. bud. nr 170/2001
konstr.: mgr inż. Damian Dąbrowski upr. bud. nr SLKl3858/PWOKl11
spr. konstr.: mgr inż. Grzegorz Florek upr. bud. nr 510/01
konstr.: mgr inż. Jacek Kocyan upr. bud. nr 201/94
spr. konstr.: mgr inż. Leszek Tuleja upr. bud. nr 234/79; 157/99
konstr.: mgr inż. Jacek Sawicki upr. bud. nr 223/93
spr. konstr.: mgr inż. Szymon Sokal upr. bud. nr SLKl3859/PWOKl11
konstr.: mgr inż. Andrzej Hyla upr. bud. nr SLKl5588/PWOKl14
spr. konstr.: mgr inż. Marek Kozubski upr. bud. nr SLKl3893/PWOKl11
konstr.: mgr inż. Barbara Porembska upr. bud. nr 82/02
spr. konstr.: mgr inż. Piotr Głodny upr. bud. nr SLKl2569/POOKl09
konstr.: mgr inż. Damian Duda upr. bud. nr SLKl5288/PWOKl14
spr. konstr.: mgr inż. Henryk Erle upr. bud. nr SLKl3120/POOKl10
konstr.: mgr inż. Adam Hejduk upr. bud. nr SLKl6560/PBKb/16
inst.: mgr inż. Katarzyna Bober upr. bud. nr 185/2001
spr. inst.: mgr inż. Barbara Szolc upr. bud. nr 87/2001
inst.: mgr inż. Agata Różycka upr. bud. nr 180/2001
elektr.: inż.: Andrzej Ziaja upr. bud. nr 60-7/87
spr. elektr.: mgr inż.: Adam Romanowski upr. bud. nr SLKl5854/PWOE/15
telekom.: inż: Bolesław Kusiak upr. bud. nr 1759/99/U
spr. telekom.: inż.: Michał Olempa upr. bud. nr SLKl0978/PWOT/05
dr.: mgr inż: Krzysztof Nowok upr. bud. nr SLKl2070/POOD/08
spr. dr.: mgr inż.: Barbara Porembska upr. bud. nr 82/02
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SLKlBO/9651/16
SLKlIS/4347/01
SLKlIS/4346/0 1
SLKlIS/3641/01
SLKlIE/4390/01
SLKlI E/94 73/16
SLKlIE/3749/01
SLKlBT/3929/06
SLKlBD/5579/08
SLKlBO/7981/02

z zachowaniem następujących warunków:
1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
- zgodnie z projektem budowlanym - zał.: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11,
- zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.12.2015r., znak: SD.6220.15.2015.MJ,
- zgodnie z decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 16.1 0.2018r., znak: BI.RUZ.421.1 06.2018.KB,
- zgodnie z decyzją o pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 16.10.2018r., znak: BI.RUZ.421.107.2018.KB,
- zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt robót geologicznych z dnia 03.07.2018r., znak: SD.6540.8.2018.KT,
- zgodnie z decyzją zezwalającą na usunięcie drzew z dnia 17.1 0.2018r., znak: SD.6131.230.2018.AG,
2) czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;
3) terminy rozbiórki:
a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania
b) tymczasowych obiel(tó'l;' budowlanych;
4)
szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: na inwestora nakłada się obowiązek ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego (podstawa prawna, § 2 ust.1 pkt 1, pkt 3a, b, pkt 6, pkt 7a, b, pkt 9, pkt 10, pkt
11, pkt 13 b, pkt 14 b, ust. 2, § 3 pkt 1, pkt 2ab - rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 19: 11.2001 r

w sprawie rodzajów obiektów budowlanych,
przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego - Dz.U. Nr 138, poz. 1554 ).
5) Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:
a) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki;
b) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności
i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych;
c) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki);
- wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane"

UZASADNIENIE
W dniu 31.07.2018r. do Prezydenta Olsztyna wpłynął wniosek Pana Jarosława Kosin i Pana Marcina Seniuk
reprezentujących MPEC Sp. z 0.0., w imieniu której występuje Pan Stanisław Gastoł o pozwolenie na budowę nowej
elektrociepłowni
złożonej z Bloku - Instalacji Termicznego
Przekształcania
Frakcji Palnej Odpadów i Kotłowni
Szczytowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, bez zjazdu, przy ul. Lubelskiej w Olsztynie, na dz. nr geod. 25/3,
25/11, 25/12 , obr. 89 oraz na dz. nr geod. 6/3, 6/2, 6/15, 6/16, obr. 94.
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 k. p. a zawiadomieniem z dnia 24.08.2018r., znak: UA.6740.490.2018
zapewniono stronom możliwość udziału w postępowaniu oraz możliwość wniesienia swoich uwag i zastrzeżeń.
W terminie określonym w zawiadomieniu strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń, dotyczących planowanej inwestycji.
Organ I instancji w dniu 05.09.2018r., złożył zapytanie. do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyn czy
zakres ww. inwestycji zgodnie z dołączonym
projektem zagospodarowania
terenu pokrywa się z zakresem
zamierzenia objętego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.12.2015r., znak: SD.6220.15.2015.MJ.
Organ pismem z dnia 11.09.2018r., data wpływu 11.09.2018r., potwierdził zgodność zakresu wniosku z ww. decyzją.
W dniu 24.09.2018r., Prezydent Olsztyna na wniosek Inwestora z dnia 24.09.2018r. zawiesił postępowanie
postanowieniem, znak: UA.6740.490.2018.
W dniu 10.1 0.2018r., Prezydent Olsztyna na wniosek Inwestora z dnia 10.1 0.2018r. podjął postępowanie
postanowieniem, znak: UA.6740.490.2018.
Zgodnie z art. 10 § 1 k. p. a zawiadomieniem
z dnia 10.1 0.2018r., znak: UA.6740.490.2018
zapewniono
stronom możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym celem zajęcia stanowiska wobec całości
dowodów i żądań zawartych w aktach. W terminie określonym w zawiadomieniu strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń,
dotyczących planowanej inwestycji.
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t.) przed wydaniem decyzji o pozwoleniu
na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego
organ administracji
architektonicznobudowlanej sprawdza:
1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i innymi
aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku
miejscowego
planu, a także wymaganiami
ochrony środowiska,
w szczególności
określonymi
w decyzji
o środowiskowych
uwarunkowaniach,
o której mowa wart.
71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko;
2) zgodność projektu zagospodarowania
działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa wart. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaświadczenia,
o którym mowa wart. 12 ust. 7;
4) wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa wart. 20 ust. 2, także sprawdzenie
projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień
opracowania projektu -lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa wart. 12 ust. 7.
Projekt zawiera decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach
Prezydenta Olsztyna z dnia 22.12.2015r.,
znak: SD.6220.15.2015.MJ
dla przedsięwzięcia
pn. "Budowa instalacji termicznego przekształcania
frakcji palnej
powstałej w wyniku przetworzenia
odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olsztynie przy
ul. Lubelskiej".
Decyzja środowiskowa
została wydana z przeprowadzeniem
postępowania
w sprawie oceny oddziaływania
na
środowisko.
Żadna z osób, tak prawnych jak i fizycznych posiadająca grunty w zasięgu oddziaływania inwestycji nie złożyła swego
stanowiska w przedmiotowej sprawie. Również żadna organizacja ekologiczna nie wystąpiła o uznanie jej za stronę
w toczącym się postępowaniu.
Przedsięwzięcie
(o stosowanej nazwie skrótowej ITPFP - Instalacja Termicznego
Przekształcania
Frakcji Palnej
Odpadów),

powstałej w wyniku przetworzenia

dla mieszkańców

Olsztyna

odpadów komunalnych,

wraz z infrastrukturą

towarzyszącą,

zapewniającej

odzysk energii i dostawy ciepła

zostało zaprojektowane

w celu zagospodarowania

frakcji palnej odpadów komunalnych w najbardziej optymalny sposób, poprzez odzysk ciepła na potrzeby miejskiej
sieci ciepłowniczej i energii elektrycznej, która będzie dostarczana do nowej rozdzielni EC Olsztyn 11OkV. W instalacji
termicznego

przekształcania

frakcji palnej, będzie produkowane

ciepło na potrzeby

centralnego

ogrzewania

oraz

ciepła woda użytkowa dla miasta Olsztyn. Nowa instalacja będzie produkowała także energię elektryczną. W obiekcie
przewidywana jest również budowa wodnej kotłowni rezerwowo - szczytowej, wykorzystującej jako paliwo gaz ziemny
i/lub olej opałowy lekki.
Wybór przyjętego do realizacji
powstających
technologie

wariantu,

na terenie województwa
plazmowe,

technologia

poprzedzony

został analizą

np. możliwości

(np. spalanie odpadów w cementowniach,
rotosterii).

z odpadów (spalanie w kotle rusztowym,

Analizowane

były

spalanie w kotle fluidalnym).

również

zagospodarowanie

zgazowanie
same

Ostatecznie

odpadów,

technologie

odpadów
piroliza lub

spalania

paliwa

do dalszych analiz został wybrany

wariant polegający na spalaniu paliwa z odpadów komunalnych
w kotle rusztowym. Jako racjonalny wariat
alternatywny
został przeanalizowany
wariant, polegający
na spalaniu paliwa z odpadów w kotle fluidalnym
z produkcją

ciepła

i energii

wariant proponowany

elektrycznej.

przez Inwestora

na:
- wielkość emisji zanieczyszczeń
- ilość i rodzaj powstających
hałas i zapotrzebowanie

gazowo-pyłowych

i

minimalizację

na środowisko

tj.: zgodność
chronionych,

geotechniczne

poziomów

dźwięku.

w punktach

dzięki symulacji

działalności

wykazały,

odpowiednia

pokazują,

inwestycji

nie przekroczy

dnia dla terenów
Środowiska
w porze

ochronie

w sprawie dopuszczalnych

nocnej

w otoczeniu

45,0 dB, w porze

inwestycji

propagacji

poziomów

mieszkaniowej,

gwarantujący

w porze
z terenu

do środowiska

nie przekracza

dnia

i nocy

Najistotniejsze

i furany. Zanieczyszczenia

łatwość

i cieplnej.

hałasu emitowanego

na ich granicy

hałasu

określonych

akustycznej

dopuszczalnych

oraz wyniki

ITPFP w warunkach

poziomów

wskaźnikiem

na podstawie

działki inwestora)

hałasu lAeq

przepisów

hałasu w środowisku

dnia 55,0 dB. Wykonane

(poza terenem

zabudowy

obszarów
dogodne

obliczeń

normalnej

D w odniesieniu

z nich to dwutlenek

te będą redukowane

Ministra

(t.j. Dz. U. z 2014, poz.112). które wynoszą:

obliczenia

poziomu

poziom prognozowanego

ustalić,

że

hałasu będzie się kształtował

hałasu,

na

siarki, tlenki azotu, pył zawieszony,

w wysokosprawnych

siarki oraz inne kwaśne składniki spalin (HF, Hel)

pozwoliły

w półsuchej

instalacjach,

przy użyciu sorbentów:

instalacji odsiarczania

w postaci

metale ciężkie,

dioksyny
dwutlenek

spalin, do której jako sorbent

będzie dozowane wapno lub wapno hydratyzowane;

pył oraz zawarte w nim metale ciężkie w wysokosprawnym

workowym.

azotu

W

wykorzystująca

celu

ograniczenia

szkodliwych

substancji

rodzajów

będą gwarantowały
i Rady 2010f75/UE

Ministra Środowiska

instalacji,

źródeł

zostanie

zastosowana

lub mocznik jako reagenty.

ze spalin będą zachodziły

Europejskiego

i rozporządzeniu

tlenków

węgiel aktywny, który będzie adsorbować

Instalacje ochrony powietrza
Parlamentu

emisji

wodny roztwór amoniaku

instalacji będzie wprowadzany

spalania

zarówno w kanałach
dotrzymywanie

Pomiędzy

instalacja
reaktorem

spalania

emisyjnych

2010

r. w sprawie

lub współspalania

emisji

emisyjnych
odpadów

w Dyrektywie
przemysłowych
dla niektórych
(Dz. U. z dnia

oraz Kotłownia Szczytowa

krajowego i Unii Europejskiej,

zasady i normy, jakie określa Najlepsza Dostępna Technika BAT.

inwestycja

nie będzie

źródłem

do

filtru workowego.

określonych

7 listopada 2014 r. poz. 1546).
Blok do spalania paliwa z odpadów
Przedmiotowa

filtrze
spalin,

a filtrem workowym

spalin jak i na powierzchni

2014 r. w sprawie standardów

urządzeń

odazotowania

rtęć, dioksyn i furany. Reakcje redukcji ilości

standardów

z dnia 24 listopada

z dnia 4 listopada
paliw oraz

tj. wymagania,

pracy

do pory

prawa, tj. rozporządzenia

poziomie < 55 dB (co wskazuje przebieg krzywej izofonicznej obrazującej propagację hałasu).
W wyniku spalania w kotle rusztowym paliwa z odpadów, emitowane będą do powietrza zanieczyszczenia
gazów i pyłów.

że

nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych. Obliczenia wykonane
poziomu hałasu w środowisku wykazały, że emisja hałasu z terenu

wartości dopuszczalnych,

podlegających

określona

że poziom hałasu przenikający

instalacji na tereny zabudowy mieszkaniowej
dla poszczególnych
źródeł przewidywanego

od

dostępu do węzłów sieci energetycznej

prognozy

hałasu

obliczenia

odległość

dogodny i efektywny układ komunikacyjny,

komputerowej

że imisja

Przeprowadzone

recepcyjnych

pokazała,

zarówno ze względu

ścieków,

podłoża,

konfliktów społecznych,

Wyniki uzyskane

wariantów

dla środowiska,

z mpzp, odpowiednia wielkość działki, brak sąsiedztwa
obiektów ochrony archeologicznej
i architektonicznej,

dojazdu i brak konfliktów na tym tle, możliwość bezpośredniego
z planowanej

analizowanych

obciążenie

do powietrza,

wody i ilości wytwarzanych

hydrogeologiczne

gwarantująca

wpływu

odpadów,

- optymalną lokalizację instalacji,
cennych przyrodniczo,
obszarów
warunki

Analiza

będzie stanowił najmniejsze

będą spełniały wymagania

ponadnormatywnego

oddziaływania

przepisów

na otoczenie,

prawa
a jej

ewentualna uciążliwość zamknie się w granicach działki inwestora.
Analiza projektu, pozwala na stwierdzenie, że projekt jest kompletny, został sporządzony przez uprawnione
osoby, uzyskał wymagane przepisami uzgodnienia, opinie i decyzje, a przedsięwzięcie
nim objęte jest zgodnie
z Uchwałą Rady Miasta Olsztyn Nr LlII/866/14 z dnia 28.05.2014r., w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego między bocznicą kolejową, ulicą lubelską i granicą Miasta
Olsztyna" o nazwie "Dzielnica Przemysłowa - Wschód 4.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, za pośrednictwem Prezydenta
Olsztyna, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem
wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
Zrzeczenie się prawa do odwołania powoduje, że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna tj. nie będzie
możliwości zaskarże~~~~
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OPŁATY SKARBOWEJ:

Zg (J~>.{,załączni~·ie"h,'C!b Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044
część III pk, 9~~kt\ 1.a pobrano lDPta ~ skarbową za pozwolenie na budowę w wysokości 2156,00 zł.
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Decyzję otrzymują:
1)

2)
3)
4)

@

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., ul. Słoneczna 46, 10 - 710 Olsztyn
Do upoważnionegc:
Stanisław Gastoł,
(+ 2 kpI. proj. bud.)
Generalna Dyrekcja Dróg KrajOwyCh J Autostrad Oddział w Olsztynie, ul. Aleja Warszawska 89, 10 - 083 Olsztyn
Warmińsko-Mazurska
Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, ul. Walentego Barczewskiego
10 - 061 Olsztyn
Gmina Olsztyn (GGN) - w/m
PINB dla m. Olsztyna, ul. Kołobrzeska 27,10 - 431 Olsztyn (+ 1 kpI. proj. bud.)
'ala I.dz. 2024/2018 (+ 1 kpI. proj. bud.)
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Informacja
o
niniejszej
decyzji
oraz
o
możliwości
z::..)oznania
się
z
dokumentacją
sprawy,
w
tym
z uzgodnieniem
regionalnego
dyrel<'lora ochrony środo'ło'isl<a i opinią inspel<'lora sanitarnego,
podlega podaniu do publicznej
'lIiadomości
zgodnie
z
art.
95
ust
3
ustawy
z
dnia
3
paidziernil<a
2008r.
o udostępnianiu
informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeńsp.va w ochronie środowiska
oraz o ocenach
oddzial)"tIania na środowisko (Oz.U.2016.353 j.t)'It~
Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach
zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją
sprawy podlega podaniu do
publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust, 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko",
Pouczenie:
1.
Inwestor jest obowiązany
zawiadomić o zamierzonym
terminie rozpoczęcia
robót budowlanych
właściwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
1)
oświadczenie
kierownika
budowy
(robót)
stwierdzające
sporządzenie
planu
bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym
mowa wart. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2)
w przypadku ustanowienia
nadzoru inwestorskiego
- oświadczenie
inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzające
przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskieqo
nad danymi robotami budowlanymi,
a także zaświadczenie,
o którym mowa wart. 12 ust, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
3)
informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa wart. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (zob. art. 41 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
2.
Do użytkowania obiektu budowlanego,
na budowę, którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po
zawiadomieniu
właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia,
nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane).
Przed przystąpieniem
do użytkowania
obiektu budowlanego
inwestor jest obowiązany
uzyskać decyzję
o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony
do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych,
stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych
i garaży
do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych:
budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty,
a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie
taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych),
XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych,
opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych),
XXVIII-XXX
(zob. art. 55 usl. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
3.
Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego
przed wykonaniem
wszystkich
robót budowlanych
pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55
usl. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
4.
Inwestor
zamiast
dokonania
zawiadomienia
o
zakończeniu
budowy
może
wystąpić
z
wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
5.
Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (zob. art. 59
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie
właściwego organu do przeprowadzenia
obowiązkowej
kontroli budowy (zob. art. 57 ust, :;6L~t~B'l~hmą;;iXl'liPF@M~tY.i'tA
Prawo budowlane).
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Należy wpisać "budowę" lub "rozbiórkę".
KJg!j\:ijYĄlkRe!b@gcA~vwracji
Należy wpisać "budowlany" lub "rozbiórki".~tek're.l1-I.C;.ZJ10:J'llLd~.
w' nej
Należy wskazać podstawę prawną nałożenia warunków, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust, 2vi%,l(fsllłWylirai1llist/if~Ć
.r ggą!<,l.UJ:.y
Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowis u i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t.).
Dotyczy decyzji wydanych w toku postępowania,
w ramach którego przeprowadzono
ponowną ocenę oddziaływania
na
środowisko.
Dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

DECYZJA niniejsza,~tata się
I .,1;/ <J /~, ,\)
ostateczna w dniu.. +../:/.',..;;.:J( ó
wobec nie zaskarżenia jej przez
strony w ustalonym terminie.

