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Na- podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 3sl
poz. 299) oraz § 19 ust. l:i § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-. .
.. dowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego
(Dz. U. Nr 8, poz. 48)'
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Decyzja niniejsza, traci ważność po upływie dwóch lat od daty jej wydania, jeżeli w tym czasie nie nastąpi rozpoczęcie budowy.
Decyzja niniejsza jest ostateczna.
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DECYZJA Nr U-314/98
o pozwoleniu na budowę

Na podstawie arr.28,art.34 ust.4,art.36 ust, I pkt 1, art.J? ust.I, art.,4fustA, art.42
ust. l. art.84 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U ;rtt89, poz. 414.
z późniejszymi zmianami) oraz art.c ust. l ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o;żlnianie zakresu
działania niektórych miast (Dz. U. Nr 36 z 1997 f., poz. 224 ) zgodnie z decyzjąPrezydenta Miasta
Olsztyna o warunkach zabudowyi zagospodarowania terenu nrI..;.217 ja!={
z-dnia 25.03.93
po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: P •Mariar.a Wiczkowskiegc:
'-

u d z i e l. a m .'

.'::-

pozwolenia na budowę i zatwierdzam projekt budowlany
wraz z przyłączem kablovyn n,n, i ved •."kan.-

w Olsztynie, przy

UHt

!:!~!łQ§~!!Xl-Q/dz.8

na kiosk typu "Obornfkf,''

ob~.75/

z zastrzeżeniem spełnienia przez Inwestora określonych niżej warunków:
l) ustanowić kierownika budowy,
_
2) co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych zawiadomić Urząd M-iasta - Wydział Nadzoru
Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót,
J) obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie w terenie, .
, ..
4) bezzwłocznie zawiadomić Urząd Miasta - Wydział Nadzoru Budowlanego o zmianach kierownika budowy,
5) roboty budowlane realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, będącym integrałn:ą'
częścią niniejszej decyzji i stanowiącym załącznik Iii od nr 1 do nr 3
6) co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania obiektu zawiadomić Urząd
Miasta Wydz. N.B. o zakończeniu budowy,
7) przy realizacji robót budowlanych spełnić warunki i zastrzeżenia podane:

- w protOkóle

ZUDP-znak:GKG-~nu-7422=2/162/98 z6~04.98

r
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Odstąpiono

od uzasadnienia

na podstawie

§ 4 k.p.a.

art.107

Decyzja niniejsza wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat
od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub jeśli budowa została przerwana na czas dłuższyniż
dwa lata.
Decyzja niniejsza nie jest ostateczna. Służy odwołanie do W ojewody Olsztyńskiego za
pośrednictwem Prezydenta Miasta Olsztyna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwo~g;nfa~ąec~jąpie podlega wykonaniu.
DecvzjeoU2vm~ja:
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DECYZJA l\r II
O

pozwoleniu

dn. 28.04 098 .

-315/98

na budowę

Na podstawie art.28,art.34 ustA,art.36 ust. l pkt l, art.37 ust. 1. art. A 1 ust.a, artA2
ust. L art.84 ust.l pkt 2ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 89, poz. 414,
z późniejszymi zmianami) oraz artA ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu
działania niektórych miast (Dz. U. Nr 36 z 1997 r., poz. 224) zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta
Olsztyna o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr dec.na użvtadnia 9003. 98r.
po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: P •Krystyny Prządak

u d z i e l a ID

.

pozwolenia na budowę i zatwierdzam projekt budowlany
i kablowego n,n, do kiosku typu "Oborniki"
w

Olsztynie, przy ul.

~!~~!5!~

na budowę przyłączy

wod. -kan.

.._1§_

z zastrzeżeniem spełnienia przez Inwestora określonych niżej warunków:
l) ustanowić kierownika budowy,
2) co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych zawiadomić Urząd Miasta - Wydział Nadzoru
Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót,
3) obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie w terenie,
4) bezzwłocznie zawiadomić Urząd Miasta - Wydział Nadzoru Budowlanego o zmianach kierownika budowy.
)) roboty budowlane realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. będącym integralną
częścią niniejszej decyzji i stanowiącym załącznik Iii od nr 1 do nr 3
6) co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania obiektu zawiadomić Urząd
Miasta Wydz. N.B. o zakończeniu budowy,
i) przy realizacji robót budowlanych spełnić warunki i zastrzeżenia podane:

- w protokóle

ZUDP~znak:GKG-WOU~7422-2/162/98

z 6.04.98

Odstąpiono

od uzasadnienia

na podstawie

art.107
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§ 4 kop.a •

. Decyzja niniejsz~ wygasa,)eżeli budowa ni.e ~~stała rozpoczęta p~ed upływem ~Wóc~ lat '.
od dnia, w ktorym deCYZJastała SIę ostateczna lub jeśli budowa została przerwana na czas dłuższy mz
dwa lata.
Decyzja niniejsza nie jest ostateczna. Służy odwołanie do Wojewody Olsztyńskiego za
pośrednictwem Prezydenta Miasta Olsztyna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwoł§Płią~~~fnja -,ąie podlega wykonaniu.
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1oP.Maria Prządak Olsztvn
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DECYZJA Nr 11-534/98
- Q pozwoleniu na budowę

Na podstawie azt..28, art.34 ust.c, art.36 ust. l pkt 1, art.37 ust. 1, art., 4i ustA" artA2
ust. l, art,84 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U..nr $9, poi. 414,
-z późniejszymi zmianami) oraz artA ust.l ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu
działania niektórych miast (Dz. U. Nr 36 z 1997 r., poz. 224 ) zgodnie z decyzją PrezydentaMi~ta
Olsztyna o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 1-170/98
z dnia9o-04.98 'i'
. po rozpatrzeniu wniosku Inwestora P •Grażyny Zadrożnaj
Q

udzielam
pozwolenia na budowę i zatwierdzam projekt budo'łflany
warstwowych typu "Oborniki li ,nie poł ączoqęgo

na budowękiosku z .płyt

trwale z gruntem,o pow.12
oraz na budowę przyłącza energetycznego Q-<) kiosku
w Olsztynie, przy ut PIŁSUDSKIEGO /dz.Nr 8 obr:Y5/
z zastrzeżeniem spełnieruaprzez1!iwestora

.fi

określonych niżej warunków:

l) ustanowić kierownika budowy,
2) co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych zawiadomić Urząd Miasta -Wydział .Nadzoru
Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót,
3) obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybedowaaiu
inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie w terenie,

gęodez.yjnej

4) bezzwłocznie zawiadomić Urząd Miasta - Wydział Nadzoru Budowlanego o zmianach kier;QwniikabuooJWy,
5) roboty budowlane realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, będącym mtegralną
częścią niniejszej decyzji i stanowiącym załącznik Iii od nr 1 do nr 2
Załączniki j.w. znajdują się w Urzędzie Miasta i mogą być udostępnięse stronom do w~ląi1u.
6) co najmmej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do.użytkowania obiekm 1Za19mttlom'ic Urząd
MiastaWydz. N.B. o zakończeniu budowy,
7) przy realizacji robót budowlanych

spełnić warunki i zastrzeżenia podane:

- w protokóle ZUDP-znak:GKG-WOU-7422-2/227/98
:z: 11i>05~98
- w protokÓle ZUDP~znak:GiG.X!.7421/251/98
z 25.05.98 r
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DECYZJA

(

NrII-476/99

Na podstawie art.28, art33 ust L'art 34 Wt4 i art, 36, lli.1:aWy z dnia .
11ip:ea 19941'. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89,1'02:.414 z późillejszYyru zmianami ), oraz na
podstawie ad. l04usta-vvyz dnia 14 czerwca 1960 f. - Kodeks postępowania a~słraicyjnego
(Dz. U. z 1980 f. Nr 9, pozo 26 apóźniejszymi zn:lianami), po rozpatrzeniu wniosku Iawestera
z dWa 20.05. 1999r. Ldz.1381/99
.' .
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Odstąpiono od uzasadnienia na podstawie art.107 § 4. Kp.a, '
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Decyzję o1!r2Y1X.il!.tia:
1. Przedsiębiorstwo Hasdlowo-Usługowe
,,ARPIS" Sp. z 0.0.

10-42401sztyll ul. Budowlana 2
0. Przedsiębiorstwo ,,Ekotrooik" Sp. z 0.0.
80-241 GdWk - VlrzesZiCz
ul, Gl"fi[l(walma 56
adres 00 kOil'espoo&ncji :
Dom Hand1o'W)',,BIt\f'
10-42401sztylll ul. Piłsudskiego 46
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L Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy Olrg~ O ~1S!"ZO'.ny-.m terminie rozpoczęcia
robót blMloW1aillychco najmruej na 7 dni przedich rozpoczęciem Of~ dołączyć oświadczenie
k.iero~a
budowy, stWierdzającego pFąjęcie obowiązków wy1likających z ustawy - Prawo

BudQ~lane.
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3. \Vpt-zypaą1m gdy nienałożono w ni.nięjszej decyzji obowiązląJ uzyskania pozwolenia na
. ~ow,arue,
ooużytk~w3faia obie1$! moŻil~~Stąpić wtemunie .14 dni od &lia
doręczenia do właściwego organu zawiadomienia ó zakończenia budowy, a organ
w tylfi terminie nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji
4. Inwestormoże przystąpić do 1!Ż"ytkow3lnia
obiektu przed wykonaniem wszystkich robót
budowl00ych pod weruakiem uzyskania pozwolenia na użytkowarue, wy~ego przez
Wł3ŚciV'9'y orgaa,
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