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Olsztyn, dnia 30.07.2019

r.

D E C Y Z J A Nr II - 371/2019
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 1"., poz. 1186 z późno zm.) oraz na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego
(tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późno zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na
budowę Inwestora
Pana Tomasza Barjasza, prowadzącego
działalność gospodarczą pod
nazwą TJM Development Tomasz Barjasz, złożonego w dniu 10.07.2019 r., l. dz. 184012019,

zatwierdzam

projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
dla:

Pana Tomasza Barjasza
działającego jako TJl\I Developmerrt Tomasz Barjasz,

06-500 Mława, ul. Rzęgnowska 20
obejmujące:

budom; zjazdu, chodnika
oraz przyłączy:
i deszczowej dla potrzeb budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na działce nr 68/2 i 69/7, obr.
Wileńskiej Brygady AK) na działce nr 65, 66/14,

wodociągowego,
kanalizacji
sanitarnej
wielorodzinnego z wbudowanym garażem
105 w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego (5
68/2, 69/7, 115, obr. 105,

zgodnie z projektem budowlanym, opracowanym przez zespół projektowy:
mgr inż. arch. Zbigniew Patalas - upr. bud. Nr 265/88/0L, członek Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Architektów RP o Nr. WM-0013
(architektura),
mgr inż. arch. Grzegorz Bajer - upr. bud. Nr MPOIAl029/200S,
członek Małopolskiej
Okręgowej Izby Architektów RP o Nr. MP-1190 (architektura),
mgr inż. Mirosław Piotrowski
- upr. bud. nr 134/90/0L,
członek Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Nr. WAMfBD/2068/01
(drogi),
mgr inż. Izabela Barcikowska
- upr. bud. Nr WAM/0028/POOS/1O,
członek WarmińskoMazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Nr. W AM/IS/O 144/1 O (instalacje
sani tarne),
S prawdzający:
mgr inż. arch. Adriana Patalas
upr. bud. Nr 16/WMOKK/20 10, członek WarmińskoMazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP o Nr. vVM-021S (architektura),
mgr inż. Krzysztof Kozak
- upr. bud. Nr 262/94/0L,
członek Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Nr. WAM/BD/1249/01
(drogi).
mgr inż. Grzegorz Kukian
- upr. bud. Nr WAl\iIl0118/PWOS/09,
członek WarmińskoMazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Nr. WAtvVIS/00451l0
(instalacje
sanitarne),
z zachowaniem następujących warunków
- zgodnie z treścią art. 36 ust.1 oraz 42 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jw.):
l. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych
- realizować zgodnie Z warunkami okreslonymi w protokole Z narady koordynacyjnej ZUDP
w Olsztynie w sprawie nr GGN.6630.240.2019 Z dnia 10.06.2019 r.,
- realizować zgodnie z Decyijq ZDZiT nr TE.490./69.20/8 Z dnia 05.12.2018 r.,
- realizować zgodnie Z Decyzjq ZDZiT nr TE.4061.254.2019 Z dnia 06.06.2019 r.,
- realizować zgodnie z uzgodnieniem Spółdzielni Mieszkaniowej "Perkoz" nr TE/2885/2018 Z dnia
18.12.2018 r.,
- realizować zgodnie Z pozostałymi warunkami utgodniett projektu budowlanego.
- realizować zgodnie Z zatwierdzonym projektem budowlanym,
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Uzasadnienie:
Odstąpiono

od uzasadnienia

na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. (jw.)

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
za pośrednictwem
Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzj i.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publicznej. który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia
organowi administracji
publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
od wołania przez ostatnią ze stron postępowania. decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza. iż decyzja
podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do WSA. Nie jest możliwe
skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
'~'<""'''''''-''."

Zatącznik"tj<!.:~.·.:~:
P6)j!!,~f,l{~{dOlt'I{{llY"jest integralną częścią niniejszej decyzji.
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ADNOTAqtAnCn\~C:Zf\Cr\'~L\TY
SKARBOWEJ:
.
N~ 'pó0stawie.aH. 2 uhdl pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (D. U. z 2019
10(0) - ni\;~ydle'~a'op~jlcię s,~.antowej.
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Decvzję otrzvmuja:
1.

2.
3.
4,

Pan Tomasz Barjasz, 1JIV! Development Tomasz Barjas:
06-500 Mława, ul. Rzęgnowska
20
(adres do korespondencji:
10-544 Olsrtyn. ul. WaniliI/ska
Spółdzielnia Mieszkaniowa "PERKOZ"
I 0-686 O Isztyn, ul. Burskiego 9
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu
10-0 15 Olsztyn, ul. Knosaly 3/5B
Gmina Olsztyn
- Wydział Geodezj i i Gospodarki Nieruchomościami
w/m

7/3)

5. a/a (1.4z .. L8.:1-0nQ19).
I.

2.

Pouczenie
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór naci zgodnością realizacji budowy z projektem,
dolączając na piśmie:
I) oświadczenie
kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwu
i ochrony
zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi). a także zaświadczenie,
o którym mowa w art, 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
2) \\' przypadku
ustanowienia
nadzoru inwestorskiego - oświadczenie
inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.
a także zaświadczenie. o którym mowa wart. 12 ust, 7 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. - Primo budowlane:
3)
informację zawierającą dane zamieszczone vv ogtoszeniu, o którym mowa wart. 42 ust. 2 pkt 2 ustaw)'
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. -II ust. .+ ustaw)' z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane).
Do użytkowania obiektu budowlanego. na budowę. którego wymagane jest pozwolenie na budowę. można
przystąpić po zawiadomieniu
właściwego organu nadzoru budowlanego (1 zakończeniu
budowy. jeżeli organ
[en, \\' terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. nie zgłosi sprzeciwu w drodze' decyzji (zob. ano 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed przystąpieniem cło użytkowania obiektu budowlanego
inwestor jest obowiuzany 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 obslugi 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. pudstacje trakcyjne. lokomotywownie.
wagonownie. strażnice przejazdowe
i myjnie taboru kolejowego). XX. XXlI {z wyjątkiem placów składowych, postojowych
i parkingów). XXlV
(z wyjątkiem stawóv. rybnych). XXVII (z wyjątkiem jazów. \\'ał6\\' przeciwpowodziowych.
opasek i ostnig
brzegowych oraz rowóv,' rneliorucyjnyclu. XXVIII-XXX
(zob. art. 55 ust. I pkt [ ustawy z dnia 7 lipca 109-1 r.
- Pru \\'(1 budowlanet.

3.

4.

5.

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 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 199~ r. - Prawo budowlane).
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).
Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z arr. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (zob. art, 59 ust. I 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. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Duncdokontuktu:
gl. spec]. . \/ekSll1!der n'eiss
(poJ:. /lr 3010 UM. tel. 89527-31-1
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