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DECYZJA NIR 1981 I 12
Napodstawie aft.28, art. 33 ust. I,art.34 ust.4, art. 36 ustawy zdniaT?listopada20l0 r. -prawo budowlane
( Dz. U. z20l0r. Nr 243, po2.1623 zpożrt. nn) orazna podstawie axt. 104 ustawy z dnta 14 czerwca 1960 r.-Kodeks
Postępowania Administacyjnego (Dz. U. z2000r. Nr 98, poz.l011 zpóźn' ml.)

10.12.2012 r.
po rozpatzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia

zatwierdzan proj ekt budowlany i udzielam pozwolenia
na h#o{ńę/ rozbiórkę lwykonanie robót budowlanych ')

Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo ,,Tęcza"
w Szczecinie' A1. Bohaterów'W'arszawy 27 B, 70-340 Szczecin

(imię i nazlvisko lub nazwa inwestora orazjego adres)

polegających na przebudowie ze zmiaaą sposobu uĄrtkowania budynku KONTRASTY przy ul.
Wawrąmiaka7aw Szczecinie na niepubliczny za*ad, opieki zdrowotnej , przedszkole specjalne' swieuicę
środowiskowąwtaz z przebudową budynku garażowego , infrastruk|urątechniczną i urządzeniem terenu 

-

( dz. nr 9l42,9ll7,9lIB,7 z obrębu Ż|41 )- kategoria obieltu -nie dotyczy
- autor projeklu : mgr inż. aloh. Krzysztof I(alert posiadający w specjalności architeklonicznej

uprawlienia budowlarre pfojeidowe Nr 2/Sz/98 bez o$aniczeń
- projektant wpisany na listę człorrków Zachodniopomorskiej okręgowej

numeręm ZP-0383
Izby Architektów pod

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zanieteniat"aŃun.lo' rodzajl -e obiektu/ -o' uąjz''"tot r"a.*ń;;h' ńi,;;lJ:. 
"iii.tiJ 

ł"ł i'ii i
nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres i nur':erjego uprawnień burlowlanyóh oraz informacja o wpisie-na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego)

' zzachowaniemnastępującychwarunkórvz13odnie z art'36ust' 1oraz afi".42ust.2i3 ustawy-Prawo
budowlane:
1. szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych: 2)

_ w trakcię realizacji inwesĘcji inw_estor jest zobowiryany do udokułnentowania sposobu gospodarowńia odpadami , zgodnie

zat.75 ust.4.ustawy zdruał7 kwietnia2001 r.lrawoochronyśrodowjska (Dz.U.'z2008r.nr 25;poz.Iil&zpómzl3)orazdo
przestrzegarl|a przepisów ustawy z dnia 16 krłię1nio 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.\J. z2009 r.Nr tr51, poz.1220 ze znianami)

2.:
3. terminy rozbiórki:

1) istniejących obiekrÓw budowianych rue przewidzianych do dalszego uŹytkowania- przed zakończeniem
budowy

4. szczegołowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie : ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z $ 2 ust. 1 pkt 2 Rozpor zalzeniaMinisha lnfrastrukrury z dnia l9.ll "2001 r.

w sprawie rodzĄów obiektów budowlanych , przy których realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorsłjego ( Dz.U.Nr L38 z 4l2.il poz.1554)

5. inwestor jest zobowiąany :

zani
@ sł+a

6. kięrownik bł#ołry ( robót) jest obowiązany prowadzic dzienni]< budowy lub re*iórki oraz umieścić na budowie
lub na-+ezbięranym-ęŁłekeł=, w yłidaczny'm miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie' zawierające dane
doĘczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.2)



2

obszar oddziaĘwania obiektu/ -ów, o którym mowa w art' 28 ust" 2 ustawy - Prawo Budowlane,
obejmuje nieruchomości:
1) działka nr 9117 z obrębu 2147
2) działka nr 9l18 z obrębu 2147
3) działka nr 9142 z obrębu 2747
4) działkant 7 z obrębu 2147
5) działka nr 9143 z obrębv 2747
6) dzia&a w 9144 z obrębu 214'7
7) działka nr 9i53 z obrębu ŻI47

UZASADNIENIE4
lnwestor spełnił wymogi zawarrc V/ aft.35 ust.1 oraz w ałt.32 ust.4 Prawa budowlanego _

organ sprawdził:
- oś*iud.renie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościąna cele buóowlane 

" 
dniĄ

74.12.2012 r.
- zgodność projekru budowlanego z ustaleniami Decyzji Nr 406/12 o warunkach zabudowy
z dnia28.1,1.2012r. znak:WUiAB-V.6730.289.2012.RJ , UNP:51685/WUiAB/-){1.^llz

- zgodność projekrrr zagospodarowania terenu z przepisami , w tym tecbniczno-budowlanymi
- komplefuiość projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i
sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- wykonanie i sprawdzenie projelctLLptzez osoby posiadające w)Ąnagane uprawnienia budowlane
i legitymujące się aktualnym na dzień opracowania ( sprawdzenia) projektu zaświadczeniami
wydanymi pIzez właś ciwą izbę sanrorządu zawo dowe go.
Inwestor uzyskał decyzjęMiejskiego l(onserwatoraZabytków pozwalającąna prowadzenie prac
związany ch z ptzebudową i zmianą spo sobu użytkowania budynku przy ul. Wawrzyniak a 7 a w
Szczecinie z drua II.rc|2AI2r. znakiJtV{KZ-S.4125.388.20i2 .EW , UNP: 39403/BMI<ZLfiIĄ2
Jednocześnie przyjmuje się bez sprzeciwu zgłoszone przyłącze wodociągowe.
od decyzji przysługuje odwołanie do W_ojęwpdy__.. za molm
pośrednictwęm w terminie i4 dni oci onia jej doręczenia. 1łi"

(pieczęó imienna i podpis osoby upowaŹnionej do wydawania decyzji)

rpil.'łi;k'ą8j;i 
' '

Pouczenie:
1" {nwestor jest obowiązany żawiadomić o zamietzor.ym tęrminię rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest

:wymagane pozwolerfre na budowę, właściwy organ-nadzoru budowlanego oraz projelctanta-sprawującego nadzór -
nad zgodnościąrealtzacjibudowy z projektem' co najmnićj na 7 dni przed ich rozpoczęcióm, dołączając na
piŚmie:
1) oświadczenie kięrownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kięrowania budową (robotami budowlarrymi), a także zaświadczenie' o
ktÓrym mowa W art. 12 List. 7 ustawy _.F'rawo budowlane,

2) w przypadku ustanovlienia narlzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takżę zaświadczenię, o którym Inowa w art. 72 ust.7 ustawy - Prawo budowlane'

3) infonnację zawierającą danę zamieszczónę w ogłoszeniu, o którym mowa w ut.42 ust. 2 płt ! ustawy -
Prawo budowianę.

2. Inwestor może przystąpic do uzytkawanla obiełtu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozr'lolenia na uzyfkowanie, wydanego przez właści'wy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypaclku gdy uzyskanie pozvloleriia na uzytkowanie nię jest wymagane, do użytkowania obiektu można
przystąlić po upĘwie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o
zakończeniu budowy, jeże1i organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzjil

4. Przed wydaniem pozwolenia na uŻ1,tkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowiązkową kontrolę buclowy, zgor]nte z art. 59a ustawy Prawo budowlane' Wniosek o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie stanowi w*ęZwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.2)

')J.śli ni" zachodzą wymienione okoliczlośr:i 1ub po|rzeba - sk'reśliĆ.
2)_..' Nlepotlzebne skreŚllc.



Otrzvmuia

1. Pan Krzysztof Katrert" ui. osiek iĄ,?0-535 Szczecin, występujący w imieniu
Stowalzyszenia Pomocy Dzieciorn i Młodziezy Niepełnóspiiwnej Ruchowa ,,TĘCZA-
w Szczecinie,10-340 Szczecin, ul" Boh" Warszawy2TB

2. ZBLLK, ul. Mariacka 25, Szczecin
3. Pani Jadwiga Grodecka,71-23a Szczecin , ul. Zaściankowa 514. Pan Mirosław Grodeckl,7I-23O Szczecin, ul. Zaściankowa 515 Pani Agnieszka Waszc z\}I{, 7 ! -21 6 Bezrzecze, uI. Miętowa 25

9 Pan Cezary Waszczuk, 71-216Beztzecze,ul. Miętowa 257 Pani Alicja Gałecka, 11-2Ż5 Szczeciil, ul. Kapersta 6a8 Pan Wojciech Mieńciuk,7aĄE2 Szczecin, ui. Wawrzyni aka61/3
9. Pani Monika Adanrkiewicz,'l3-Ii0 Stargard Szczeciński, ul" Przedwiośnie 13/3
10. Pani Gtażyna Cholewa, ]i-228Hezrzecźe,ul. Bukszp anawa2-l
11. Pan Henryk choiewa, 7r-2za Be.zrzecze,ur. Bukszp anowa}T
12. Pan JacekŁusiakowski ,iaĄgz Szczecin, ul. Wawrzyniaka6W2
ii ĄBAKOR Spółka z o.o,,70-4B3 Szczecin , al. Wojska Polskiego 111

!!. ltz+a Dróg i Transportu h4iejskiego , ul. Klonori ica 5,71-241Szczecin
15. Powiatowy Inspektoral l'qacizoru Budowlanego - w miejscu
16. BPPM -w miejscu
17. WKiOZ-wrniejscu
18. a/a ( RJ)
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