Kętrzyn, dnia 04.02.f009r.

DECYZJA Nr 21109
Na podstawie ar1. 28, art.33 ust. l, art. 34 ust. 4 t art.36 ustawy z dnia 7 lipca I994t Prawo budorvlane $ednolity tekst Dz. U. Nr |56 zf00&. paz. 1118 z poźn. zm.) oraz na podstawie
ar1. 104 usta\\;Y z dnla 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego fiednolity tekst
Dz. U. Nr 98 zf000r, poz. Ia7I zpożn' zm.) po rczpatrzentu wniosku inwestora z dnta I6,7f '2008r,
zarejestrou'anego pod Nr 385/08
zatw ier dzom p r oj e kt

b

udow I any

przebudorr1' i remontu kina ,,Gwiazda', przł ul. Sikorskiego 24A w Kętrrynie, którego autorami
qt'

- architektura mgr

tnŻ. arch. Tomasz Rubin posiadający uprawnienia budowlane BŁP}KK,|flf003, członek Podlaskiej okręgowej Izby Architektów o numelze ewidencyjnym PD-

\ź

0220.

mgr inz. Dariusz Kiluk posiadający uprawnienia budowlane PDL/0001iPooK704,
członek Podlaskiej okręgowej lzby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym
PDL/BO/0206104,
- konstrukcja

-

-

instalacje elektryczne - mgr inz. Piotr Wudarczyk posiadający uprawnienia brrdor'vlane nI
MAZl0424lPWoE/06, członek Mazor,vieckiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o rulmerze
ewidencyj nym M AZ IIE I 0 If} 01,
I

. instalacje sanitarne - mgl inz. Maciej Sawicki posiadający uprawnienia budowlane nr Błlffla),
członek Podlaskiej okręgow.ej Izby Inzynierów Budownictwa o nLrmerze ewidencyjnym
PDLtrStl3f2t0r

i t'tdzielgm pozwoleniu na

ww, przebudowę i

remont kina

Gminie Miejskiej Kętrzyn z zastrzeŻeniem zachowania następujących waruŃów zgodnie z treścią
art.36 ust. 1 oraz art.42 ust.2 i 3 ustawy zdntaT LipcaL994r.- Prawo budowlane:

v-'

1.Szczególne warunki zabezpteczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
o Roboty budowlane realizować zgodnie z zatwl,erdzonym projektem budowlanyrn
stanowiącym integralną częśćniniej szej decyą i.
o Roboty budowlane prowadzić zgodnie Z oplacowanyrn planem bezpteczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie.
. Projektowane przył.ącza i inne elementy zagospodarowania terenu podlegają geodezyjnemu
W znaczeniu lv te reni e or az g eo d e zyj nej inwentaryzacj i powykonawc zej
f .Szczegoł,owe wymaganta dotyczące nadzoru na budowie:
o Inrvestot zobowiązarry jest ustanowić kierownika buclowy'
3.Kierownik buclowy(robot) obor,viązany jest prowadzić dziennik budowy oraz umieścićna briclowie
w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące
bezpteczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
4.Ir,vestor zoborvtązany jest zawiadomić l'vłaścilvyorgan nadzoru budowlanego' co najmniej 21 dni
przed zamierzotrym terminetn przystąpienia do uiytkor,vania, o zakończeniu budowy.
.

obszar oddziałyr,vania obiektu, o którym mowa w afi. 28 ust. 2 trstawy

_ Prawo

btrdolviane.

obejmtrj e nieruchonrości :

1) dzia|kaNr 124, 134, |3Bl3,I38l4,141/3 obręb 3.

Zgodnie

z

afi. I07 $ 4 Kodekstr postępowania administracyjnego odstęprrje się od uzasadnienia

decyzji. gdyz uwzględnia ona w całościwniosek inwestora.

od

decyzji przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody WarmińskoMazurskiego w olsztynie za poŚrednictwem Starosty Kętrzyńskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia.

otr4'mują wedtu
1.

g

rozdzielnika:

Inwestor- Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego l1
1t-400 Ketrzvn

POUCZENIB
1.

Inrvestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
r,vłaściwyorgan nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością
rea|izacji budowy z projektem' co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem' dołączając nu p-iś*i".
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierclzające sporządzenie planu bezpieczeństwa.

i ochrony

z)
3)
f

.

zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania br-rdowy (robótj, a także

zaświadczenie, o którym mowa w art' 12 ust. 7 ustawy- Prawo budowlane,
w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego _ oświadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku petrrienia nadzoru inwestorskiego nad
danyrni robotami' a takie zaśwl'adczenie'o któryrn mowa w art. 12 ust. 7 ustawY-Prawo
budowlane.

inforrnację zawierającądane zamiesZczone w ogłoszeniu, o którym
pkt. 2 ustawy -Prawo budowlane,

mowa w art. 42 ust.2

Inwestor moze przystąpic do użytkor,vania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót
budowlanych pod rvarunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie' wydanego przez wlaściwy

organ nadzoru budowlanego.
3.

W

przypadku gdy

w

niniejszej decyzji nie nałozono obowiązku uzyskarria pozl,volenia

na

uzytkolvanie, do uzytkowania obiekttr tnoŻna przystąpić w terminie 21 dni od dnia doręczenia do
lvtaściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy' jeżeli organ w tym
terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4.

Do zawiadomienia o zakończenitr budowy obiektu budowlanego lub wniosku o

Lrdzielenie

pozwolenia na uzytkor,valrie inwestor jest zobowiązany dołączyc:
1) oryginał dzierrnika budowy;
v
2) oświaclczeniekierowrrika budowy:
a)o zgodności wykonania obiektLr budowlanego z projektem budowlanym i
warunkam i pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprow.adzeniu do nalezytego stanu i porządku terenu budowy, a takze - r,v
razie korzystania_ ulicy, sąsiedrriej nieruclromości, budynku Iub lokaltr;
3) oświadczenie o właściwymzagospodarowaniu terenów przylegĘch, jeżeti

eksploatacja wybr-rdowanego obiektu
zagospodarowania;
protokoty badań i sprawdzeń;

4)
5) inwentaryzację

jest uzalezniona od ich

geodezyjną powykonawczą.

odpor,vieclniego

