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DECYZTA NR 198T I 12
Napodstawieart.28,art.33ust. 1,art.34ust.4, axt.36ustawyzdnial2listopada2010r.-prawobudowlane
( Dz. U. z2010r. Nr 243, poz.l623 zpóżn. zrn) orazna podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r._Kodeks
Postępowania Adminisfoacyjnego (Dz. U. zZOaCl'. Nr 98, poz"107l zpóźn' m.)

r0.12.2012t.
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia

zatwierdzanproj elct budowlany i udzielarn pozwolenia
na bl*d€i#ę/ rozbiórkę lwykonanie robót budowlanych ')

Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo ,,Tęcza,,
w Szczecinię, Al. Bohaterów warszawy 27 B,]O-34O Szczecin

(imię i nazłvisko lub nazwa inwestora orazjggo adres)

g9legających na przebudowie ze znrianą sposobu uĄrtkowania budynku KONTRASTY przy ul.
Wawrzyniaka7aw Szczecinie na niepublicnry zaĘad'opieki zdrowotrej , przedszkole specjalne, swietlicę
środowiskowąwraz z przebudowąbud'ynku garażowego , infrasftuktu.ą1.óhni.^ ąiurządieniem terenu 

'
( dz' nr 9l42,9ll7,9/IB,7 z obrębu 2l4] )- kategoria obiełtu -nie dotyczy
- autor projekfu : mgr inz. aroh. Krzysztof l(alert posiadający w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlarre projei<tov/e Nr 2lSzl98 bez ogranic zeń- projektant wpisany na listę człorrków Zachodniopomorskiej okręgowej Izby Architektów pod
numerem ZP-0383

!Y::.'^':'*:^o::,:*'_:1.9" zamięrzenia-budowlanego, rodzaj/ -e 
9tie]ar:(_ów bądz robÓt budowlanycrr' tatilorił _e obiękh'r/ -ów, imię inazwisko autora projełIu oraz specjalnośÓ, zakres i n,'.'*i i.go uprawnień budowlanych oraz informacja o wpisie 

""'ń,ę 
J""iiJ*;[ś.*"j

izby samorządu zawodowego)

' z'zachowaniem następujących waruŃóu'z13odnie z art' 36 ust. l oraz art." 42 ust" 2 i 3 ustawy _ Prawo
budowlane:
l. szczególne waruŃi zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanvch: 2)

- W traKcte reallzacJt lnwestycji inwestor jest zobowiąany do udbkumentowania sposobu gospodarowńia odpadami , zgodnie
z art.7 5 ust'4 ustawy z dnia 2'7 kwietnia 2001 r.._Prawo ochrony środowiska (Dz.|-J .'z 2008 r. nr 25, poz.L5&z późn zry) oraz do
ptzestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 klłiętnia 2004 r. a ochronie przyrody (Dz. U. z2009 r.Nr l51, poz.l24Oze znianami)

2.:
3. terminy rozbiórki:

l) ishriejących obielrtów budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania - przed zakończeniem
budowy

4. szczegołowe wymagania do:ryczące nadzoru na budowie : ustanowienie inspekIora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z $ 2 ust.l pk 2 RozporzafusniaMinistra lnfrasiruktury 2dnia19.11.2001 r.

w sprawie rodzajów obiektów budowlanyclr , przy ktÓrych rcaLizacji jest wymagine ustanowienię
inspe}1ora nadzoru inwestorskiego ( Dz.U.Nr L38 z  .Q.il poz.lśs4|

5. inwestor jest zobowiązany :

@H<e+erJ'a+zysł+a
6. kięrownik bł*dełły ( robóQ jest obowiązany prowadzić dziennik budowy lub re*iód<i oraz umieścić na budowie
lub aa--+e#ięmaym-ebłeł<eic, w vłicaczn"yrn miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawieĘące dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.2)



2

obszar oddziałyr,vania obiektu/ -ów, o laórym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo Budowlane,
obejmuj e nieruchomości:
1) działka nr 9117 z obrębu 2147
Ż) działka nr 9/18 z obrębu ŻI47
3) działka nr 9142 z obtębu Ż1'47
4) działkanr 7 z obrębu 2147
5) dzia&a nr 9143 z obrębtt 2747
6) działka nr 9144 z obrębu 2747

UZASADNIEN]E4

1) działka nr 9153 z obrębu 2147

Inwestor spełnił wymogi zawanę vi a1t.35 Llst.1 olaz w axt.32 ust.4 Prawa budowlanego -

organ sprawdził:
- oś*iud.renie o posiadanym prawie do dysponowania nięruchomościąna cele budowl*. 

" 
dnń

14.12.2012 r.
- zgodność projektu budowlanego Z ustaleniami Decyzji Nr 40ó112 o warunkach zabudowy
zdnia28.11.2012r.znak:WUiAB-V.6730.289.2012.RJ,1INP:51685/WUiAB/-W.112

- zgodność projektu zagospodarowania terenu z przepisami 
' 
w tym tęchnicano-budowlanymi

- kompletność projeklu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i
sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- wykonanie i sprawdzenie projektu ptzev, osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane
i legitymujące się air3ualnym nadzięttopracowania ( sprawdzenia) projektu zaświadczeniami
wyd anymi przęz właś c iwą i zb ę sarnorządu zawo dowe g o .

Inwestor uzyskał decyĄęMiejskiego l(onserwatoraZabytków pozwalającąna prowadzenie plac
związanych z przebudowąi zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Wawrzyniaką7aw
Szczecinie zdnta11.10|2A12 r. znal< i3V{KZ-S.4125.388.2012 .EW, [INP: 39403/BMKZI-[I1I2
JednoczeŚnie przyjmuje się bez sprzeciwu zgłoszone ptzyłącze wodociągowe.
od decyzji przysługuje odwołarrie do W_ojęwqd ..._

pośrednictwęm w terminie i4 dni oclonia jej doręczenia.

(pieczęó imienna i podpis osoby upoważnionej do wydawania deryzji)

(piecz{Ó okrąg_ła)

Pouczenię:
1' lnwestor jest obowiąany zaliiadornić o zamilerzor.ym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest

vymaganę pozwolerde na budowę, wiaściwy orgarrnadzoru budowlanego oraz projektanta-sprawującego nadzór *
nad zgodnościąreałizacji budowv z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na
piśmie:
1) oświadczęnie kierovmika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kięro'wania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie' o
którym mo'wa W art. 12 ust. ? ustawy - F'rawo budowlane,

2) w ptzypadku ustanovrienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zaświadczenie, o klórym Inowa w art.]2 ust' 7 ustawy _ Prawo budowlane,

3) informację zawierającą danę zamieszczonę w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt ! ustawy _
Prawo budowlane.

2' lnwestor mozę przystąpic do uŹytkowanra obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod
warunkięm uzyskania pozłvolęnia na użytkowanie, wydanego przezwłaśctwy organ nadzoru budowlanego'

3. W prą,padku gdy uzyskanie pozwolenia na uŹytkowanię nie jest w1magane' do użytkowania obiektu można
przystąpić po upływie 2i dni od fuia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o

zakończeniu budowy, jezeli organ W Ęm terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4. Przed wydaniem pozwolenia na uzffiowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi

obowiązkową kontrolę budowy, zgocinie z art. 59a ustawy Prawo budowlane' Wniosek o udzielenie pozwolenia
na uży,tkowanie stanowi wezwanie właśc.iwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.2)

')j.śli ni. zachodzą wymienione okolicanośr:i luŁ po trzeba - skreślić.
2)_..' Nrepotzebne skreslrc.


