
:

\.r \ ', i\

-'\rrnŃ§ :,j,§§ę,"-t\rr§,",\l

\ ł, 1_1t .;)i,, t .,'

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

rul 
q 9I

f, 6..i,ecł.l

ul. Nowe Ogrody 8/l2 80-803, Gdńsk

wuiA.I.67 
^ 

Ąrr|Ą|-L .I7 .3-AG.268l46
2817 -fi- 2 t

Gdańsk,

DECYZJA
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. * Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z dn,07 .0t.20l6t.poz 23 z późniejszymi zmianami),
art.28, art.33 ust.1, art.34 ust.4, art.36, art.8l ust. 1 pkt 2, art.82 ust.l i 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dn.06.07.2017r., poz.l33ż z
później szymi zmianami),
- po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia29.08.20I7r. nr RPW268I46

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam

Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul.Bliskiej 3-3A-4 w Gdańsku

pozwolenia na budowę

na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dzialki nr l27
obr.60 plzy ul.Bliskiej 3-3A-4 w Gdańskri,

autorz! proj ektu budowlanego :

architektura: mgr inż. arch. Łukasz Ochoclński, uprawpienia budowlane nr 481/POOKWZ}L2 w specjalności
architektonicnejbez oglaniczei, członek POIA nr P1-12l7

l.,.

zzachowanięm następujących waruŃów zgodnie z:treścią art.36 ust.l pkt 1-4 orazart.42 ust.2 i 3 ustawy z dnia
7 |ipca i994 r. * Prawo budowlane oraz art.93 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 pażdziemika 2008r. o udostepnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska otaz ocenach
oddziaĘwania na środowisko:
l). Szczególne warunki zabeąieczenia terenu budowy i prowadzenia robót ludowlanych: "

2). Czas urytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;
3), Terminy rozbiórki:

- istniejących obięktów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uĄĄkowania;
- tymczasowych obiektów budowlanych;

4), Szczegółowę wymagania doĘczące nadzoru na budowie:
5). Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dzięnnik budowy, umieścić na budowie w widocarlłn
miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenia, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia, odpowiednio zabezpieczyć teren budowy

UZASADNIENIE:
W dniu 25.05.2017 r. do tut. Wydziału wpłynął wniosek o wydanie p'ozwolenia dla dw

inwestycji. Do wniosku o pozwolenie na budowę inwęstor dołącĄoświadczęnię o prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane art. 32 ust. 4). - verte -
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W zwiąku z tym, ze projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nowy Port-Wschód w mieście Gdńsku, zatwierdzonego
uchwałą nr XXIV/7I5104 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 mĄa 2004r., jest kompletny,
posiada wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia, w tym decyzję Prezydenta
Miasta Gdńska zezulalającą na prowadzenie robót budowlanych na obszatze wpisanym do
rejestru zabytków pod numerem 846 (obecnie 1013) oraz informację doĘczącą
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, zostŃ wykonany przez osoby posiadające wymagane
uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub
jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowaw art. 12 ust.7 ustawy zdnia7lipca
1994 r. - Prawo budowlane, orzekam jak w sentencji decyzji.

Od niniejsze! decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody
Pomorskiego za moim pośre{nictwem vy terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania popllzezzłożenie do tut. organu oświadczenia.Z dniem doręczenia
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna.
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1.WspólnotaMieszkaniowa ul.Bliska3-34-4 80-541 Gdańsk
(pełnomocnik p.Andrzej Tomkiel ul.Bliska 3/l2 80-541 Gdńsk- członek Zarządu)

2.P.Jacek Rynkiewicz ul.Bliska 4/1 80-541 Gdansk- członek Zarządu
3.P.GrzegoruHęrholz ul.Bliska 3/4 80-541 Gdńsk- członek Zuządu
4.a/a
5.PINB
6.BRG
7.Wydział Bpdzetu Miasta i Podatków w/m
8. rejestr

DECYZJA OSTATECZNA
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l. ,il::,'"'ffi, obowiązany zawiądomic o zamierzonym terminie roqoczęciarobót brfrjTfń fłrh*/łIK^§*
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budoWy z
projektem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenia kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i
ockony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budow"lanymi), a także

zaświadczenie, o którylm mowa w art, 12 ust. 7 ustawy z dnia'| lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

w przrypadku ustanowienia nadzoru 
'inwestorskiego 

- oświadczenie inspektora nadzoru

inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pehrienia nadzoru inwestorskiego nad danymi

robotami budowlanymi, także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 pst" 7 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) informację zawierającądane zamieszczone w ogłoszeniu, o któryłn mowa w art. 42 ust.2 pkt} 
,

ustawy z dnia'| lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art.4l ust.4 ustawy z dnia7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane), 
c.d.str.3
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Do uffiowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymaganę jest poavolenie na budowę, można
przyĘpiĆ 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 lipea 1994 r. * Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania
obiektu

budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie, jeźeli na budowę obiektu
budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z
wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsfugi pojazdów, myjni samochodowych i garaĘ do pięciu
stanowisk włączrie), XMII (z wyjątkiem obiektów magaąmowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i
wiaĘ, 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), XXVUI-XXX (zob. art.
55 ust. l pkt l ustawy z dnia7 lipca 1994 r. * Prawo budowlane).
Inwestor może prrystąpić do uĄ4kowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod
waruŃiem uryskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru
budowlanego (zob. art.55 ust,l pkt 3 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na ułtkowanie ( zob. art.55 ust,2 ustawy z dnia7 lipca l994 r. - Prawo budowlane),
Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgo dnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca l 994 r,

- Prawo budowlane (zob. art. 59 ust.l ustawy z dnia,7'lipca 1.9_94 r. - Prawo budow|ane). Wniosek o
udzielenie pozwolenia na u{tkowanie stanowi wezwanie . włi*diwego organu do przeprowńzęnia
obowiązkowej kontroli budowyizob,art.57 ust,6 ustawy. z dhia i tipa'.łOO+ r. - Prawo budowlane).

t.;.


