PREZYDENT OLSZTYNA
Plac Jana Pawła

n

Olsztyn, dnia 23.01.2019r.

1

UA.6740.807.2018

DECYZJA NR 11-30/2019
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z późno zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku
o pozwolenie
na budowe 1) z dnia 21.12.2018r.
I.dz. 3380/2018,
Pana
reprezentowanego przez

zatwierdzam projekt budowlani) i udzielam pozwolenia na budowę"
dla:

obejmujące:

budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego wg projektu
gotowego "DOM W KLEMATISACH 29 (B)" oraz "DOM W KLEMATISACH 29 (B) LUSTRZANE
ODBICIE" pracowni projektowej Archon z Myślenie, bez przyłączy i zjazdu, przy ul. Maryny
Okęckiej-Bromkowej w Olsztynie, na dz. Nr geod. 2/125, obr. 160.
autorzy projektu:
arch.: mgr inż. arch. Magdalena Kucejko upr. bud. 3/WMOKK/2014
konstr.: mgr inż. Sławomir Szałek upr. bud. WAM/0144/POOK/OB
inst.: mgr inż. Katarzyna Iwanicka-Zając upr. bud. nr WAM/0127/POOS/13
elektr.: mgr inż. Daniel Filipowicz upr. bud. nr WAM/0096/PWOE/12

WM-0247
AM/BO/0017/09
WAM/IS/0063/14
WAM/IE/0150/12

z zachowaniem następujących warunków:
1)
szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
- zgodnie z projektem budowlanym - zał. Nr 1, zał. Nr 2, zał. Nr 3
- zgodnie z decyzją Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
Urzędu Miasta, Olsztyna 'z dnia 22.11.2017r.,
znak:GGN.1I1.6125.61.2017.D,
2)
szas użytl«Jwania tymszaso'o'rfsh obiel~ów budowlanysh;
a) terminy rozbiórki:
al istniejąsysh obiektów budo'Nlanysh nieprzewidzianysh
do dalszego użytl~owania,
b) tymszasO\'o"jsh obiel~ów budo'Nlanysh;
4t szszegółowe 'Nymagania dotysząse nadzoru na budowie
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);
6)
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z
wyjątkiem budowy, o której mowa wart. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a; właściwy organ może wyłączyć, w drodze decyzji,
stosowanie tych przepisów również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione
nieznacznym
stopniem
skomplikowania
robót budowlanych lub innymi ważnymi względami;
- 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
Odstąpiono od uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
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.
Pisemne oświadczenie
o zrzeczeniu się prawa do złożenia odwołania od decyzji składa się do
Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Zrzeczenie się prawa do odwołania
powoduje, że decyzja stanie się ostateczna i prawomocna tj. nie będzie możliwości zaskarżenia jej do
WSA.
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cp
zaświadCzenia.braZ~e~vV;olen~ą,,,,! sprawach budownictwa mieszkaniowego. . .,
\ ~~0 ~.\
r ,~
'I,

r;

" .. ",,"

'
'"

:"

.

:~:, "",

'

GrClZY]iM\')rf:,h{:~U!rX'';WfLz~IIlSi'.a
'7

,(

~,,\

,!\lJ.r;t~\\lhhl"""

}
)

~--~.---.
--

-;!
I

----~---

Informacja
o
Alnlejszej
deGyzji
oraz
o
możliwośGi
zapoznania
się
z Idol~umentacją
sprawy,
'N
tym
z uzgodnieniem
regionalnego
dyrelqora oGhrony środowisl<a i opinią inspektora sanitamego,
podlega podaniu do publiGznej
'NiadomośGi
zgodnie
z
art.
95
ust.
d
ustaw'!
z
dnial
d
październil~a
2008
r.
o ~os:::~.anit%
~nf~B~
~środowisl~~.
~o
oGhronie, udziale SPołeGZeństw7{
oGhronie środO'.•••
iska oraz o oGenaGh
oddziaływaniana
środowi-sko{Dz.u2016.35d
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Informacja o niniejszej deGyzji i o możliwośGiaGh zapoznania się z jej trewią oraz
dol~umentacją spra'Ny podlega
publiGznej
wiadomośGi
zgodnie
z
art.
72
ust.
6
ustawy;z
dnia
d
października
o udostępnianiu
informacji o środowisku
i jego oGhronie, udziale SPołeGZeń;Słwa w oGhronie środowisl<a oraz
oddzialy'A'ania na środO\'.<isko"'7

podaniu
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Pouczenie:
1.
Inwestor

jest

o zamierzonym
terminie rozpoczęcia
robót budowlanych
właściwy organ nadzoru
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Po dokonanym doręczeniu
organ doręczający zwraca
dowód doręczenia wysyłającemu
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5)

Nale~y wp.isa? "budowę" IU,b"rozbiór~ę" .."
Nalezy wprsac "budowlany' lub .rozbtórki .
j
Należy wskazać podstawę prawną nało.żenia ~arunkó",:,
Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 I 3 ustawy z dnia
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie-środowiska
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Informacja
o
niniejszej
decyzji
oraz
o
możliwości
zapoznania
się
z
dol<umentacją
spra''\"j,
w
tym
z uzgodnieniem
regionalnego
dyrel<tora ochrony śrQdowiska i opinią inspel<tora sanitarnego,
podlega podaniu do publicznej
'.viadomości
zgodnie
z
art.
99
ust.
:3
ustm'l)'
z
dnia
:3
października
2008
r.
o udostępnianiu
informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
'N ochronie
środowiska
oraz o ocenach
oddzial)"Nania na środowisko (Dz.U.2016.:39:3 j.t.)4l...,
Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach
zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją
sprawy podlega
publicznej
wiadomości
zgodnie
z
art.
72
ust.
6
ustawy
z
dnia
:3
października
o udostępnianiu
informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz
oddziaływania na środowisko"\

podaniu do
2008
r.
o ocenach

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 inwestorskiego
nad danymi robotami budowlanymi,
a także zaświadczenie,
o
którym
mowa
w
art.
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 ust. 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
ust, 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
Prawo budowlane)
1)
2)
3)

4)

5)

do przeprowadzenia

obowiązkowej

kontroli budowy

r.-

, .

.

Należy wpisa~ "budowę" I~,b "rozbiór~y" .."
Nalezy wpisac "budowlany
lub .rozbiórki .
Należy wskazać podstawę prawną nałożenia warunków,
Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
Dotyczy decyzji wydanych w toku postępowania,
w
środowisko.
Dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
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z-ca
vrektor~ Wyd;;:ialu
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informacji o środowisku i jego
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 j.t.).
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ponowną ocenę oddziaływania
na
na środowisko.
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Olsztyn, dnia 20.02.202Or.

D E C Y Z J A Nr 11-62/2020
o zmianie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę
Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r.,
poz. 1186 z późno zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U z 2018 poz. 2096 z późno zm.). DO nonownym rozpoznaniu wniosku z
nni::l ')() O17019r. l.dz. 745/2019,
_)
reprezentowanego przez
oraz w oparciu o dećyzJęwo:jewooy Warniińsko- Mazurskiego z dnia 22.11.2~
·--z-n-ak:-:-=I=G=R-=1:=-1.
7840 .4.154 .2019

orzekam:
zmienić decyzję Prezydenta Olsztyna Nr 11-3012019 z dnia 23.01.2019r., zatwierdzającą projekt
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wolnostojącego dwulokalowego wg projektu gotowego "DOM W KLEMATISACH 29 (B)" oraz
"DOM W KLEMATISACH 29 (B) LUSTRZANE ODBICIE" pracowni projektowej Archon z
Myślenie, bez przyłączy i zjazdu, przy ul. Maryny Okęckiej-Bromkowej w Olsztynie, na dz. Nr
geod. 2/125, obr. 160.
w zakresie:
- powiększenia geometrii lukarn,
- zmiany przedmiotu inwestycji na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne jednolokalowe
zabudowie bliźniaczej

w

na rzecz:
autorzy projektu zamiennego:
arch.: mgr inż. arch. Magdalena Kucejko upr. bud. 31WMOKK/2014
konstr.: mgr inż. Sławomir Szałek upr. bud. WAM/0144/POOK/08

WM-0247
AM/BO/0017/09

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, spełnić
warunki i zastrzeżenia podane:
- w projekcie budowlanym - zał. Nr 1.
Pozostałe warunki realizacji jak w decyzji Nr 11-3012019z dnia 23.01.2019r.
OECYZJi\ niniejszE: stala S:8

1
!Lt03.1W[)
f1.

ostateczna "v dniu
wooec nie zaskatżenia jr?j przez
strony \N ustalonym termini-.

Uzasadnienie:

Dnia

23.03.2019r. do Prezydenta Olsztyna wpłynął wniosek,
_
o zmianę pozwolenie na budowę (Nr II-30/2019) obejmującego budowę budynku
--nlleszkalnegojednorodzinnego
wolnostojącego dwulokalowego wg projektu gotowego "DOM W
KLEMATISACH 29 (B)" oraz ,,DOM W KLEMATISACH 29 (B) ~USTRZANE ODBICIE"
pracowni projektowej Archon z Myślenie, bez przyłączy i zjazdu, przy ul. Maryny OkęckiejBromkowej w Olsztynie, na dz, Nr geod. 2/125, obr. 160 - w zakresie powiększenie geometrii
lukarn.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane przed wydaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę właściwy organ sprawdza m.in.: zgodność projektu 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, zgodność projektu zagospodarowania działki
lub terenu z przepisami, kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii,
uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń.
Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem budowlanym, postanowieniem z dnia 24.04.2019r.,
znak: UA.6740.234.2019,
nałożono na inwestora obowiązek
usunięcia
wskazanych
nieprawidłowości w terminie 30 dni.
W terminie określonym w postanowieniu
nie uzupełniono braków i me usunięto
nieprawidłowości.
W dniu 14.05.2019r. wpłynęło pismo pełnomocnika inwestora z prośbą o wyjaśnienie:
"dlaczego interpretacja planu miejscowego nie znalazła zastosowania w sąsiedniej zabudowie
(dz.: 38/34,38/98 -:-38/108, 34/61, obr. 118) oraz informujące iż plan miejscowy nie zabrania
stosowania lukarn, nie określa jaka może być ich maksymalna szerokość lub udział w szerokości
połaci oraz że zapis druga kondygnacja w poddaszu nie oznacza, że wszystkie pomieszczenia na
tej kondygnacji musza mieć > > skosy < < ".
W odpowiedzi na powyższe organ I instancji poinformował iż rozstrzygać może w
granicach danej sprawy. W tym przypadku podstawę rozstrzygnięcia stanowi fakt, iż inwestor nie
złożył uzupełnionego i kompletnego projektu budowlanego, co jest niezbędne do uzyskania
decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
Złożona dokumentacja nie pokrywała się z ustaleniami Uchwały Nr XXIl/321104 Rady Miasta
Olsztyna z dnia 24.02.2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Olsztyna dla terenu położonego w południowej części miasta, w rejonie
ul. Bartąskiej KORTOWO-SADY w zakresie:
- kształtowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rozumieniu przepisów
budowlanych, zadaszonych dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowych do
płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 400 - 450,
- kształtowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rozumieniu przepisów
budowlanych, o wysokości dwóch kondygnacji, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.
W ocenie organu I instancji, podstawową formą przekrycia projektowanego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego jaka winna być zastosowana dla
przedmiotowej inwestycji, jest forma dachu stromego, którego spadki połaci powinny mieścić się
w przedziale 400-450, natomiast projektowane lukarny z dwoma dwuskrzydłowymi drzwiami
prowadzącymi na balkon łączący dwa pomieszczenia, przykryte połaciami o nachyleniu 20
stanowią dach płaski, "zajmując" jednocześnie 75% linii projektowanego okapu widocznego z
poziomu terenu nie wypełniając znamion lukarny.
Jednocześnie również w ocenie organu I instancji przedstawiony przez inwestora projekt
zamienny zakładał budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego z dwoma

pełnymi kondygnacjami biorąc pod uwagę zaprojektowane lukarny o wysokości ścianki
kolankowej 2,53m, co oznaczało, że jest niezgodny z ustaleniami planu miejscowego. Szeroko
rozumiane przepisy prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego nie definiują pojęcia
"poddasza użytkowego". W uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego PWN, to jest jako
przestrzeń miedzy stromym dachem, a ostatnią kondygnacją budynku.
Negatywny wynik ustaleń organu co do zgodności projektu budowlanego z ustaleniami
ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazanych ww. postanowieniu,
przekreślił możliwość wydania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Do tut. Urzędu w dniu 24.06.2019r., wpłynęło odwołanie przekaziule według właściwości
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wniesione przez
reprezentowanego przez.
od decyzji Prezydenta Olsztyna z dnia 00.00.2019r.,
znak: UA.6740.234.2019 odmawiającej zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego i
udzielenia pozwolenia na zmianę decyzji (Nr II-30/2019), które organ I instancji przekazał do
organu II instancji 01.07.2019r.
W dniu 22.11.2018r., (data wpływu 28.11.2019r.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski
uchylił zaskarżoną decyzję tut. Urzędu odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i
udzielenia zgody na zmianę pozwolenia na budowę Nr II-30/2019 z dnia 23.01.2019r., znak:
UA.6740.234.2019, w zakresie powiększenia geometrii lukarn i przekazał sprawę do ponownego
rozpoznania organowi I instancji. W ramach postępowania drugiej instancji Wojewoda
Warmińsko-Mazurski, ustalił iż: "przedmiotowy plan miejscowy w swej opublikowanej w
dzienniku urzędowym treści w żaden sposób nie zajmuje się ani kwestią lukarn (takiego pojęcia w
treści planu nie ma), ani nie reguluje (bo nie może) kwestii wewnętrznych dotyczących zabudowy
(substancji budowlanej) na danym terenie ".
Organ II instancji zauważył iż Plan miejscowy nie nakazuje by cały budynek zadaszony został
dwuspadowym dachem o 40° spadku, ani też nie zabrania umieszczania w dachu określonych
elementów kształtujących bryłę obiektu (nie wprowadza też żadnych ograniczeń co do proporcji
tych elementów względem bryły budynku). W związku z powyższym to skoro przedmiotowy
plan miejscowy w taki a nie inny sposób ww. elementy określił oznacza, że wolą gminy było
uregulowanie tych kwestii w określony tekstem uchwały sposób - z tego faktu wynika, że inne
elementy mogące kształtować ład przestrzenny bądź kształtować zabudowę (np. w sposób bardzo
szczegółowy określać formę obiektów budowlanych) gmina uznała za dla niej prawnie nieistotne
z punktu widzenia ładu przestrzennego na tym obszarze.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski wyraźnie zaznaczył iż ze względu na konstytucyjnie chronione
prawo własności, odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na
budowę może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy inwestycja w sposób oczywisty jest niezgodna
z przepisami prawa materialnego w tym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Organ wyższego stopnia ustalił, że wnioskowana przez inwestora zmiana nie sprzeciwia się
ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W swoim orzeczeniu Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził również.: ,,że zaskarżona
decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania ponieważ odbyło się z
naruszeniem zasad postępowania administracyjnego, w szczególności z uwagi na całkowite
pominięcie innych niż inwestor i gmina Miasto Olsztyn stron tego postępowania oraz przez
pominięcie przewidzianych przez Kpa etapów procedury administracyjnej".
Z uwagi na powyższe oraz zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane organ I
instancji nałożył na wnioskodawcę postanowieniem z dnia 20.12.2019r., obowiązek uzupełnienia
informacji o obszarze oddziaływania w terminie 21 dni od daty otrzymania postanowienia, który
uzupełniono dnia 17.01.2020r.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. zawiadomieniem
z dnia 18.12.2018r., znak:
UA.6740.234.2019 zapewniono stronom możliwość udziału w postępowaniu oraz możliwość

wniesienia swoich uwag i zastrzeżeń. Strony postępowania w ustawowym terminie nie wniosły
uwag do projektu.
Zgodnie z art. 10 § 1 k. p. a zawiadomieniem z dnia 04.02.2020r., znak::
UA.6740.234.2019 zapewniono stronom możliwość zapoznania się z zebranym materiałem
dowodowym celem zajęcia stanowiska wobec całości dowodów i żądań zawartych VI aktach.
Strony postępowania w ustawowym terminie nie wniosły uwag do projektu.
Zgodnie z powyżej zaprezentowanym orzeczeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
oraz wobec stanowiska inwestora zgodnego z oceną organu wyższego stopnia, organ I instancji
orzekł j ak powyżej.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego,
za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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
odwołania 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.
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pkt 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz.U.2ql~~lb~0
podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej,
wydani~za~\vi~df~~nia!orpz.;~ezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
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Plac Jana Pawła II 1
UA.6740.223.2020

Olsztyn, dnia 1O.06.202Or.

D E C Y Z J A Nr 11-209/2020
o zmianie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę
Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r.,
poz. 1186 z późno zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U z 2020 DOZ. 256 z późno zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
06.04.2020r., l.dz. 896/2020,·
reprezentowanego przez

orzekam:
zmienić decyzję Prezydenta Olsztyna Nr II-3012019 z dnia 23.01.2019r., zatwierdzającą projekt
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wolnostojącego dwulokalowego wg projektu gotowego "DOM W KLEMATISACH 29 (B)" oraz
,,DOM W KLEMATISACH 29 (B) LUSTRZANE ODBICIE" pracowni projektowej Archon z
Myślenie, bez przyłączy i zjazdu, przy ul. Maryny Okęckiej-Bromkowej w Olsztynie, na dz. Nr
geod.2/125,obr.160,
- zmienioną decyzją Nr II-6212020 z dnia 20.02.2020r., w zakresie: - powiększenia geometrii
lukarn i - zmiany przedmiotu inwestycji na dwa budynki mieszkalne jednorodzinne
jednolokalowe w zabudowie bliźniaczej.
Zmiana decyzji polega na zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego w zakresie: budowy
trzech nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych
dwulokalowych w zabudowie
szeregowej, bez przyłączy, przy ul. Maryny Okęckiej-Bromkowej w Olsżijr)l~,zri.~ a~itNrzge~dJ~ sj~,.., _
2/125,obr. 160,
ostateczna IN dniu ..
f:::zo ~
wobec nie 22skarien:2 jej przez
strony w ustalonym terminie.
na rzecz:

?,:-q

autorzy projektu zamiennego:
arch.: mgr inż. arch. Magdalena Rafałska upr. bud. 2/02/0L
konstr.: mgr inż. Włodzimierz Dąbrowski upr. GP.1.7342/187/TO/93-94
sanit.: mgr inż. Grzegorz Źebrowski upr. bud. WAM/0014/POOS/07
elektr.:mgr inż. Mikołaj Włas upr. bud. 173/94/0L
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WAM/BO/0443/01
WAM/lS/OOOl/05
WAM/lE/2949/01

z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, spełnić
warunki i zastrzeżenia podane:
- w projekcie budowlanym - zał. Nr 1.
Pozostałe warunki realizacji jak w decyzji Nr II-3012019 z dnia 23.01.2019r.

.»

Uzasadnienie

W dniu 06.04.2020r.

do Prezydenta Olsztyna wnłvnał wniosek
.r
~
__
'
reprezentowanego
przez
o zmianę decyzji Prezydenta
~~=-==
Olsztyna Nr II-3012019 z dnia 23.01.Lof9r., w zakresie: budowy trzech nowych budynków
mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej, bez przyłączy, przy ul.
Maryny Okęckiej-Bromkowej w Olsztynie, na dz. Nr geod. 2/125, obr. 160.
Zgodnie z art. 10 § 1 k. p. a zawiadomieniem z dnia 17.04.2020r., znak:
UA.6740.223.2020 poinformowano strony o tym, że mogą zapoznać się ze złożonymi
.dokumentami oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia w' tej sprawie w terminie 7 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia oraz przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych
dokumentów w tej sprawie. Strony postępowania w ustawowym terminie nie wniosły uwag do
projektu.
Zawiadomieniem
z dnia 20.05.2020r. organ I instancji poinformował
strony
postępowania, że przepisy, na podstawie których terminy uległy zawieszeniu zostały uchylone
ustawą z 14 maja 202Or. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).
Zgodnie z art. 35 ustawy- Prawo budowlane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę właściwy organ sprawdza:
1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z:
a) miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
wymaganiami ochrony
środowiska,
b) wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
c) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
2) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień,
pozwoleń i sprawdzeń,
3) wykonanie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.
Stosownie zaś do ust. 4 tego przepisu w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 i
2 oraz art. 32 ust. 4 właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na
budowę.
Jak wynika z akt rozpoznawanej sprawy inwestor wypełnił wszystkie obowiązki nałożone
w/w przepisem oraz art. 32 ust. 1 Prawa budowlanego, bowiem złożył prawidłowe oświadczenie
o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Projekt budowlany został
sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, posiada informację
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawiera wszystkie wymagane decyzje, opinie,
uzgodnienia.
Wobec powyższego należało orzec jak powyżej.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko pośrednictwem Prezydenta Olsztyna, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Mazurskiego,

za

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 odwołania
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.
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ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

PREZYDENT OLSZTYNA
Plac Jana Pawła II 1
Olsztyn, dnia 11.07.2019r.
UA.6740.425.2019
DECYZJA NR 11- 333/2019
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -:Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186 t.j.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 t.j.), po
roznatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 02.07.2019r. l.dz. 175812019
reprezentowanego przez

\

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
dla:

obejmujące:
budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej podziemnej
instalacji gazowej oraz energetycznej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
dwulokalowego przy ul. Maryny Okęckiej-Bromkowej w Olsztynie, na działkach nr 2/125
i 2/120 obręb 160.
autorzy projektu:
instalacje sanitarne
- mgr inż. Katarzyna Iwanicka-Zajac upr. bud. li WAM/0127/POOS/13,
instalacje elektryczne
- mgr inż. Daniel Filipowicz upr. bud. li WAM/0096/PWOE/12

WAM/IS/0063/14
WAM/IE/0150/12

z zachowaniem następujących warunków:
1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
- zgodnie z projektem budowlanym - zał. Nr 1
- zgodnie z pismem ZDZiT, li TE.4061.176.2019 z dnia 08.04.2019r.,
- zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej Nr GGN.6630.70.2019 z 11.03.2019r.,
2) 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);
3) Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest
wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt
1a,2b, 19 i 19a; właściwy organ może wyłączyć, w drodze decyzji, stosowanie tych przepisów
również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem
skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami;
- wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane
DECYZJA niniejsza stała się
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UZASADNIENIE
Odstąpiono od uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
Decyzja niniejsza nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody W~ .. ~~~,)J.'>..u"
_ Mazurskiego za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji.
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
odwołania 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
.~.y,
..,;"<

•••

..,..II)O,",,~

...
1Q~Q"rA~!~i\
DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ:
Zgodnie ~,/*,'2._ust:\~·Kykt 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz.U.2019.1qbQ·;:tJ.5:::::~I:;nl~\p:6~Jega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej,
wydanie zaśw~ąd~heniaQtąz ~e~wqlenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
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1.

2.

3.

4.
5.

Inwestor jest obowiązany
zawiadomić
o zamierzonym
terminie rozpoczęcia
robót budowlanych
właściwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budawy 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 inwestarskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające
przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o
którym mawa wart. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budawlane;
3)
informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa wart. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawa budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).,
.
Do użytkowania obiektu budawlanego,
na budawę, którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po
zawiadomieniu
właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli argan ten, w terminie 14 dni ad dnia
doręczenia zawiadomienia,
nie zgłasi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa
budowlane).
Przed przystąpieniem
da użytkowania
obiektu budawlanego
inwestor jest obawiązany
uzyskać decyzję o
pozwoleniu na użytkawanie, jeżeli na budawę obiektu budawlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest an zaliczany
do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych,
stacji obsługi pojazdów, myjni samachodowych
i garaży
do pięciu stanawisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych:
budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a
także budynków kolejawych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokamatywawnie,
waganownie, strażnice przejazdowe i myjnie
taboru kalejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojawych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych),
XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpawodziawych,
opasek i astróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych),
XXVIII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budawlane).
Inwestar może przystąpić da użytkowania obiektu budawlanego. przed wykananiem
wszystkich
robót budowlanych
pod
warunkiem uzyskania decyzji o pazwaleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlane).
Inwestar zamiast dokonania zawiadomienia a zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem a wydanie decyzji a
pozwoleniu na użytkawanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwalenia na użytkawanie obiektu budawlanego właściwy organ nadzoru budawlanego.
przeprawadzi obowiązkawą kantrolę budowy zgadnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budawlane. (zob. art. 59
ust. .1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- l' rawo budowlane). Wniosek a udzielenie pazwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie
właściweqo organu da przeprowad. 'nia abowiązkawej
kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane
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