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Nr59/10

Na podstawie art. 28, art.33 ust. l, art.34 ust. 4, art.36 ustawy z dnia 7 lipca
I994r -Prawo budowlane (ednolity tekst Dz. U. Nr 156 z2OO&. poz' 1118 z późn, zm.i, 2 ust. 1 pkt.
$
2 rozpotządzenia Ministra Infrastruktury z dnta 19 listopada 2O0Ir, w sprawie rodzajów obieńów
budowlanych, przy których rea|izacjijest wymagane ustanowienie inspektóra nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. Nr 138 z200h. poz. 1554) oraznapodstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r.- Kodeks
postępowania administracyjnego (|ednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 200Ot. poz' I07I z późn.
zm.) po
rozpattzentu wniosku inwestora z dnia 12.03.2010r, zarejestrowanego pod Nr 53lIO
zatw i er dzam p r oj e kt
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nr 1 na pomieszczenie biurowe-Punkt
Informacji Turystycznej wraz z wykonaniem niezależnego wejŚcia przy pl. M. J. Piłsudskiego 10
w Kętrzynie, dz. 3-|28l|,3.124 (kategoria obiektu XIII, xvD, którego autorami są
- architektura - inŹ. Lech Czerwonko posiadający uprawnienia budowlane Nr 217l89/ol-, członek Warmińsko-Mazurskiej
zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego

t\-

okręgowej |zby |nĘnierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym wAM/Bo/040o/01,
- konstrukcja - Marek Padewski posiadający uprawnienia budowlane Nr l44l85/ol, członek Warmińsko-Mazurskiei
okręgowej Izby Inzynierów Budownictwa o numerzę ewidencyjnym wAM/Bo/l950/0l,

- brania

elektrycma

-

Romuald Nadolski posiadający uprawnienia budowlane

Nr 65/9410l' członek Warmińsko.

Mazurskiej okręgowej |zby InĘnierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym WAM/IE/179610|

i udzielam pozwoleniu nu ww. budowę
Gminie Miejskiej Kętrzyn z zastrzęieniem zachowania następujących warunków zgodnie z treścią
art. 36 ust. 1

oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 hpca I994r .- prawo budowlane:

i.Szczególne warunki zabezpteczenia tęrenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
o Roboty buciowlanę rea|tzowac zgodnie z zatwięrdzonym projektem budowlanym stanowiącym
integralną częśó niniej szej decyĄi,
o Roboty budowlane prowadzić zgodnie Z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia na budowie.
o Schody zewnętrzne podlegają geodezyjnemu vtyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej
inwentaryzacj i powykonawczej .
Z,Szczegołowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
o Inwestor zobowiązany jest ustanowió kierownika budowy,
o Inwestor zobowiązany jest ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.Kierownik budowy(robót) obowiązany jest prowadzic dzięnnik budowy oraż umieśció na budowie w
widocznym miejscu tablicę informacyjną oIaz ogłoszenie, zawl,etające .dane dotyczipe
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
4'Iwestor zobowiązany jest zawiadomiÓ właŚciwy organ nadzoru budowlanego' co rrajmniej 21 dni
przed zamieruonym terminem przystąpienia do użytkowania, o zakonczeniu budowy.
obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy _ Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomości: działkaNr 128/1, 124 obręb 3.
Zgodnte z art. 107 $ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia
decyi1t, gdyzuwzględnia ona w całościwniosek inwestora.
w
o trzymuj ą we dtu g r ozdzię|n1ka:

1.Inwestor. Gmina Miejska Kętrryn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Ketrzvn
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POUCZENIE
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamieruonym tęrminie rozpoczęcia

robót

budowlanych właściwyorgan nadzoru budowlanego oIaz projektanta sprawującego nadzór
nad zgodnościąrea|izacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ichrozpoczęciem,
dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzające sporządzenie planu
bezpteczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową
(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust, 7

ustawy- Prawo budowlane,
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego _ oświadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego
nad danymi robotami' atakŻe zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawyPrawo budowlane,
3) informację zawrcrającą dane zarnieszczone w ogłoszenil, o którym mowa w art. 42
ust.2 pkt 2 ustawy- Prawo budowlane.
f. Inwestor moŻe przystąpić do uzytkowania obięktu przed wykonaniem wszystkich tobót-budowlanych pod warunkiem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uŻytkowanie,
wydanej pT zez właściwyorgan nadzoru budowlane go.
a
J.
W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanię nie jest wymagane, do użytkowania
obiektu mozna przystąpió po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwegoorganu
nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, jeżrcIi organ w tym terminie nie
wniesie sprzeciwu w drodze decyzjl
A
Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwyorgan nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy _ Prawo budowlane.
Wniosek o pozwolenie na ury'tkowanie stanowi wezwanie właściwegoorganu do
przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

