OLSZTYNA
RMB.6740.88.2016

Olsztyn, dnia 09.03.2016 r.

DE C Y Z J A Nr II -86/2016
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 2016 r., poz. 290) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r.. poz. 267 z późno zm.). po rozpatrzeniu
wniosku Prezesa Zarzadu
Pana mgr. inż.
Prezesa Zarządu
reprezentujących SpółdzIelmę
rvneszkaniową - "PERKOZ" z sieazIDąw---ufsztyme
przy
ul. Burskiego 9, złożonego w dniu 25.02.2016 r., l. dz. 39212016,
zatwierdzam

projekt budowlany

i udzielam pozwolenia na budowę
dla:

,

"PERKOZ" 10-686 Olsztyn, ul. Burskiego 9,

Spółdzielni Mieszkaniowej

obejmujące:

przebudowę ściany zewnętrznej w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku wielorodzinnym
przy ul. Turowskiego 8 w Olsztynie (dz. nr 84/5, obr. 106), polegającą na rozbiórce słupka
międzyokiennego
oraz muru podokiennego i wstawieniu podwójnych drzwi balkonowych
w pokoju dziennym,
zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez zespół projektowy:
mgr inż. arch. Agata Katuszonek - upr. bud. Nr Bł-PdOKK/12812009,
członek Podlaskiej
Okręgowej Izby Architektów RP o Nr. PD-0336 (architektura),
mgr inż. Mariusz Tomczak
- upr. bud. Nr 43/02/0L,
członek Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Nr. WAM/BO/3241102 (konstrukcja)
mgr inż. Andrzej Banach
- upr. bud. Nr WAM/0117 IPOOS/08,
członek WarmińskoMazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Nr. W AM/IS/0027/09
(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.):
1. Szczególne \-varunki zabezpieczenia terenu budowy i pro',vadzenia robót budmvlanych
2. Czas użytkO'i'lania tymczasovlych obie1rdó'1/budowlanych.
3. Terminy rozbiórki:
1) istniejących obiektóvl budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytko\vania
2) tymczasowych obiektóvl budowlanych.
4. Szczegółowe '•.••
'ymagania dotyczące nadzoru na budowie
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rych, na które jest wymagane
Inwestor JC'" v~~
-c
_
pozwolenie na budowę, właściwy organ Ilau"M~
lującego nadzór nad zgodnością
realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
l)
oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12
ust 7 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późno zm.),
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 - Prawo budowlane (jw.),
3)
informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust 2 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane (jw.).
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 zawiadomienie, nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane jw.). Jednakże w przypadkach, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jw.), Inwestor jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie.
Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem
uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową
kontrolę budowy, zgodnie z art, 59a ustawy - Prawo budowlane (jw.). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
stanowi wezwanie właści wego organu
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Decyzję otrzymują:
.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "PERKOZ"
10-686 Olsztyn, ul. Burskiego 9
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Pouczenie:
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Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
na które jest wymagane
pozwolenie na budowę, 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 w art. 12
ust. 7 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późno zm.),
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 - Prawo budowlane (jw.),
3)
informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane (jw.),
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 zawiadomienie, nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane jw.). Jednakże w przypadkach; o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jw.), Inwestor jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie.
Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem
uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową
kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy - Prawo budowlane (jw.), Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kOJ+trpF.

Z

Z-co Dyfekior<' Wyozli:.I!u. ~
t,Aia sti:l i Budownlciwa

RozwOiU\

.l,

......

c'~KwTYNA

Grażyna .~w/)elslw~l\o~c.Z)',ńska

Dane do kontaktu:
insp. Aleksander Weiss
(pak nr 301a UM, tel. 89527-31-11, w.320)

ei

up PR

\>l'"rY1-"'-

clw"""",,-

~rr~

JE:CYZJ!\ niniejsza stała sio

.o·;LD~tu?.D~&·1

pOC7.tą:
:i\el1\ je

ostateczna w dniu
wcoec nie zaskarżenia jej przez
::-lrony w ustalonym terminie.

INSPEIZTOR

L0JvvW~
.MoJgofzata Vlarnel

