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pREzyDENT MlAsTA conŃsrn

7 tiPca 1994 r.-Prawo budowtane, spełnia wymagania miejscowego planu zagospodarowania
Przestaennego Nowy Port - Wschód w _mieścje _Gdańsku, zatwieidzon"go ucl*ułą Rady
Miasta Gdańska nr XXIY /715104 z dnia 27 maja 2004 roku (Dz. Urz. Woi. pń. Nr 88 z dnia
23 tiPca Ż004, Poz. 16ż0 nr ew. planu 0a05)Mając na uwadze powyższe, orr"Ćrono jak w
osnowie decyzji.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania
do WojewodY Pomorskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia "

odwotania Polrzez złoŻenie do tut. organu oświadczenia. Z dniem doręizenia oświadczenia ;
zrzeczeniu się Prawa do wniesienia odwotania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje
się ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ :

Nie Podlega optacie skarbowej, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o optacie skarbowej / Dz.U.ż019.1000 j.t./

hĄ l4.i,\*{./

Zatącznik:
't. Projekt

Urząd Miejski w Gdańsku,
u[. Nowe Ogrody 8112,80-803 Gdańsk;

PREZYlzĘ.

Otrzymują:
1. P. Piotr Zysk 81 1

Jankowo - petnomocnik inwestora- ż e_gz. projektu
Strony postepowania zgodnie z wykazem (w aktach sprawy )
GN ut. Partyzantów 74 Gdańsk
Powiatowy lnspektorat Nadzoru Budowlanego - 1 egz. projektu,
ala-l egz. projektu,
rejestr

Pouczenie:
1. lnwestor jest obowiązany zawiadomiĆ o zamiezonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy

organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nid zgodnością reatiŹacft;.ouaovw
z projektem, dotączając na piśmie:

1) oŚwiadczenia kierownika budowy (robót), stwierdzające sponądzenie planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz pzyjęcie obowiązku kierowania budową (robotańi budowtanymi), a także

-zaŚwiadczenie, o którym mowawań. 12 ust. 7 ustawy zdnia7 tipca 1994 r. - Prawó budowtane;2) W pzypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzające pzyjęcie obowiązku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a także zaŚwiadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia7
tipca 1994 r. - Prawo budowtane;

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogtoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust.2 pkt 2
ustawyzdnia 7 tipca 1994r. - Prawo budowlane (zob. art.41 ust.4 ustawy zdnia7 tipca 1994 r. _

Prawo budowlane).
2. Do uŻytkowania obiektu.budowtanego, na budowę którego wymagane jest pozwotenie na bt]dowę, można

pzystąpiĆ po zawibdońiĆniu wtaściwego organu nadzoru budówlańego o zakończeniu budowy, jeżóti organ
ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgtosi spzeciwu w drodze decyzjl 1zob. irt.
54 ustawy z dnia 7 tipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed pzystąrieniem do użytkowahia obiektu
budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskaĆ pozwolenie na użytkowanie, jeżeti .na budowę obiektu
budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kitegońi: V, lX-XVl, XVll (z '

wyjątkiem warsztatów zemieślniczych, stacji obstugi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu
stanowisk wtącznie), XVlll (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chtódnie; hangary i
wiatY, a także budynków kotejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonowńie,
straŻnice pzejazdowe, i myjnie taboru kolejowego), XX, XXll (z wyjątkiem placów sk[adowych,
Postojowych i parkingów), X(lV (z wyjątkiem. stawów rybnych), }c0/ll (z wyjątklem jazów, witów

pracownia
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