
Sta「ostwo Powiatowe w KoScie「zynle

Starosta KoScierski

Ko§cie「zyna, dnia 15 kwietnia 2020 「oku

AB.6740.36.2020

DECYZJA

N「 AB.6740.36.2.2020

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 1ipca 1994 roku-

Prawo budowIane (Dz.∪・ Z 1994 Nr 89, POZ. 414 z p6之n. zmian.) o「az na podstawie a巾104

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administ「acyjnego (Dz.∪.

Z 1960 N「 30 poz. 168, Z P6Zn. zmian.), PO rOZPatrZeniu wniosku o pozwoienie na budow?

Z dnia 24 Iutego 2020 「oku

ZatWierdzam prqjekt budow!any i wyd争je pozwo漢enie na budowe

dia: Gmina Liniewo, 83-420 Liniewo, uI. Dworcowa3

Obejmuj雀ce:

「OZbi6「k? istnieja∞gO POmOStu 「ek「eacyjnego oraz budow? POmOStu rek「eaeyjnego, na

terenie dzia†ki n「 264/8, PO†oZonej w ob「ebie ewidencyjnym Ga「czyn w Gminie Liniewo

. Rodzaj 「Ob6t budowianych:

1 ・ 「OZbi6rka istniej争∞gO POmOStu 「ek「eacyjnego,

2. budowa pomostu 「ek「eacyjnego,

Projektant:

mg「 inZ. Eligiusz Michaiak, POSiadaj争cy up「awnienia budowlane n「 POM/0054IPOOK/03, do

P「Ojektowania bez og「aniczeh w spe匂aInoSci konstrukcyjno-budowlane」, WPISany na liste

CZ†onk6w Pomo「skiej Ok「egowej izby ln之ynier6w Budownictwa pod n「. ewidencyjnym

POM/BM/0557/04;

Z zachowaniem nast?Pujacych warunk6w:

1. s二〇三eg5畠e帯a「じれkiこabe王手まecこe扇a te「e聞関d〇品y亘「〇品adこe癌a 「cb5t曲d〇両a∩ych:

a)輪k†台d台3i手Cbc高年こek齢t雛c雷e高台語spek亡c「台輪d二〇品in帯e3t餅Skiegc

2. 〇二aS正賞k〇品a詰a ty蘭cこaS〇号けCh cbiek治帯出d〇両雛yc台:

3言e「詰れy 「c王朝5「k主

a) is語ej弓CyCh c出ekt5胃曲dc雷anych詰e声援e雷dこia∩ych dc da!sこegc孟泣く〇品a高a:

b) ty論cこaS〇品yC台cbiekt5胃曲dc雷a閏ch:

4. sこ耀eg5亨〇品e完了蘭ag亀詰a dctyc三年Ce輪d二〇関れa関d〇品与e:

5, inwestor jest zobowi争zany:

a) zawiadomi6 wla§ciwy o「gan nadzomu budowIanego o zakohczeniu budowy co najmniej

14 dni p「zed zamierzonym te「minem p「zystapienia do uZytkowania,

b) p「こed p「こySt三洋ie詰e品dc正幸k〇品a詰a蛇yska5 cs〔ate錠埼decy毒手〇千〇三品C!e経由輪

亮声kc帯a∩ie;

き「cdc雷skc巾Cトu帯新量れkc胃a雷ach;

teI. +48 58680 1856fax: +48 58680 1858
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e)こ高e面3母m台g台高台, C k亡もサC台蘭〇品a帯台吾82齢t・ 1 pkH需. c言e三d巾c拒eb台こ語合坤

こCStaたs詰e「d三〇輪胃「a轟輪C台cce母C朗こia五輪nia予「こedsi即こi手Cia輪三輪d〇品iskc.

品申開翻亨a k〇品pe随尋重電γ「Cd詰纏ej - 3語e「dこe語kc吾ecこれ〇三c膏サkc輪nia tej

k〇品声e話a辞;

2)こ印Cbiega詰a, Cg「台詰c論語c「緒論C宙tc「〇品翻ia c朋こ鳳y閥nia甲こe曲亭胃こi車台竜

三「cdc語るkc.

Wynikaj争cych z art. 36 ust. 1 oraz 42 ust, 2 i 3, 54 ustawy Prawo budowlane.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 §4 Kodeksu post?POWania administracyjnego Starosta Ko§cierski odstapi†

Od uzasadnienia niniejszej decyzj主POniewa之uwzgI?dnia ona w cato§ci Zadanie st「ony.

Od decyzji niniejszej przys山guje st「OnOm Odwo†anie do Wojewody Pomo「skiego w Gdahsku

Za PO§rednictwem Starosty Ko§cie「skiego, W terminie 14　dni od dnia ustania stanu

Zag「O之enia epidemicznego aIbo stanu epidemi主

Zgodnie z art. 127a §1 Kodeksu post?POWania administraeyjnego w t「akcie biegu te「minu do

Wniesienia odwotania, StrOna mOZe zrzec sie prawa do wniesienia odwo†ania wobec orga=u

administ「aQji pubiicznej, kt6「y wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administraQji publicznej o§wiadczenia o z「zeczenlu Si? P「aWa

do wniesienia odwo†ania p「zez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna

l PraWOmOCna.

Po ztoZeniu o§wiadczenia nie b?dzie moZna si? Od niej juZ odwofa6, ani wnie§6 ska「gi do

Sadu administ「acyjnego,

Z dniem 31 marca 2020「・ WeSZ†a w Zycie ustawa O zmianie ustawy o szczeg6lnych

rozwiazaniach zwi争zanych z zapobieganiem, P「ZeCiwdzia†aniem i zwaIczaniem COVID-19,

innych cho「6b zaka之nych o「az wywo†anych nimi sytuaQji k「yzysowych oraz niekt6rych innych

ustaw (Dz. ∪" Z 220「・ POZ. 568). Wzwi争zku z tym, maj争c na uwadze przepisy a巾15zzs ust.1

Pkt 6 i ust. 7 tej ustawy bieg te「minu do wniesienia odwo†ania od niniejszej decyzJl nIe

「OZPOCZyna Sie. Termin ten 「ozpocznie sw6j bieg z dniem ustania stanu zag「oZenia

epidemicznego Iub stanu epidemii.

Czynnosti dokonane przed upIywem tego terminu s雀Skuteczne.

ADNOTACJA DO丁YCZACA OPしA丁Y SKARBOWEJ:

Nie pod Ska「bowej.

(Piecz?6 ok「agla)

用言冨,雷OS丁A

(Piecze6 imienna i podpis osoby upowaZnionej do wydania decyzji)



Otrzymuja (StrOny POSt?POWania):

1. Tomasz Komar, 83-1 12 Lubiszewo, uI・ Bu「sztynowa 4a

- W imieniu: Gmina L面ewo, 83-420 Liniewo, ul. Dwo「cowa3

- W「aZ Z 2 egz. zatwie「dzonego p「Qjektu budowlanego

2. Ma「sza†ek WQjew6dztwa Pomorskiego, 80-810 Gdahsk, uI. Okopowa 21#7

3. ala

Do wiadomo§ci:

1" WOjt Gminy Liniewo
2. Powiatowy inspekto「at Nadzo「u Budowlanego w Ko§cierzynie

83-400 Ko§cierzyna, uI. 3 Maja 6

- WraZ Z l egz. zatwie「dzonego p「。jektu budowIanego

3. Wydz. GiGN -W/m

Pouczenie

l. 1nwesto「 jest obowiazany zawiadomi6 o zamie「zonym te「minie rozpoczecia 「ob6t

budowianych w†a§ciwy organ nadzo「u budowianego oraz p「qjektanta sp「awujacego

nadz6「 nad zgodno§cia reaIizaQji budowy z projektem, do†aczaj争c na piSmie:

1) o§wiadczenie kie「ownika budowy (「ob6t) stwierdzaj争ce sporzadzenie pIanu

bezpieczehstwa i och「ony zdrowia oraz p「zyj?Cie obowiazku kie「owania budowa

(「Obotami budowIanymi), a tak之e za§wiadczenie, O kt6rym mowa w art. 12 ust. 7

ustawy z dnia 7 1ipca 1994 r〇一P「awo budowlane;

W P「ZyPadku ustanowienia nadzo「u inwesto「skiego臆O§wiadczenie inspekto「a nadzo「u

inwestorskiego stwierdzajace p「Z鵬Cie obowiazku pe†nienia nadzo「u inwestorskiego

nad danymi robotami budowianymi, a takZe za§wiadczenie, O kt6rym mowa w art. 12

ust. 7 ustawy z dnia 7 Iipca 1994 r∴ P「awo budowlane;

informacj? ZaWie「aj争c争dane zamieszczone w og†oszeniu, O kt6「ym mowa w art. 42 ust.

2 pkt 2 ustawyz dnia 7 1ipca 1994 r. - P「awo budowiane (ZOb. art. 41 ust. 4 ustawyz

dnia 7 =pca 1994 「∴　P「awo budowIane).

2. Do uZytkowania obiektu budowIanego, na kt6「ego budow? Wymagane jest pozwolenie na

budow?, mOZna p「zystapi6 po zawiadomieniu w†a§ciwego organu nadzo「u budowlanego o

Zakohczeniu budowy, jeZeii o「gan ten, W te「minie 14　dni od dnia doreczenia

ZaWiadomienia, nie zglosi sp「zeciwu w drodze decyzji (ZOb. art. 54 ustawy z dnia 7 1ipca

1994 r一‾ P「awo budowIane). Przed p「zyst争pieniem do uZytkowania obiektu budowianego

inwesto「 jest obowi争zany uzyska6 decyzj? O POZWOleniu na uZytkowanie, jeZeIi na

budowe obiektu budowianego jest wymagane pozwoienie na budow? i jest on zaliczony

do katego「ii: ∨, lX-XV看, XViI (Z Wyjatkiem warsztat6w rzemie引niczych, StaQji obs山gi

POjazd6w, myjni samochodowych i garaZy do pieciu stanowisk w†acznie), XV川(Z

Wyj争tkiem obiekt6w magazynowych‥ budynki skfadowe, Ch†odnie, hanga「y i wiaty, a tak之e

budynk6w kolejowych: naStaWnie, POdstaQje t「akcyjne, lokomotywownie, WagOnOWnie,

St「a之nice p「zejazdowe i myjnie tabo「u kolejowego), XX, XX= (Z Wyjatkiem pIac6w

Sk†adowych, POStOjowych i parking6w), XXIV (Z Wyjatkiem staw6w 「ybnych), XXV= (Z

Wyj争tkiem jaz6w, Wa†6w przeciwpowodziowych, OPaSek i ost「6g b「zegowych o「az 「ow6w

melio「acyjnych), XXV帖XXX (ZOb. art. 55 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 7 Iipca 1994 r∴

P「awo budowIane).

2・ Inwesto「 mo之e przystapi6 do uZytkowania obiektu budowIanego p「zed wykonaniem

WSZyStkich rob6t budowianych pod wa「unkiem uzyskania decy乙ii o pozwoIeniu na

uZytkowanie wydanej przez w†a§ciwy organ nadzo「u budowIanego (ZOb. a巾55 ust. 1 pkt

3 ustawy z dnia 7 1ipca 1994 「∴ P「awo budowlane).



4. Inwesto「 zamiast dokona=ia zawiadomienia o zakohczeniu budowy moZe wyst争pi6 z

Wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na u之ytkowanie (ZOb. art. 55 ust. 2 ustawy z

dnia 7 =pca 1994十P「awo budowlane).

5. P「zed wydaniem decyzji w sp「awie pozwoienia na u之ytkowanie obiektu budowianego

W†a§ciwy o「gan nadzo「u budowlanego przep「owadzi obowiazkowa kont「oI? budowy

ZgOdnie z art. 59a ustawy z dnia 7 Iipca 1994 「∴ P「awo budowIane (ZOb. art. 59 ust. 1

ustawy z dnia 7 1ipca 1994 「・臆P「awo budowIane). Wniosek o udzieIenie pozwolenia na

uZytkowanie stanowi wezwanie w†a§ciwego o「ganu do p「zeprowadzenia obowiazkowej

kont「oii budowy (ZOb・ art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 iipca 1994 「.臆Prawo budowiane),

8ntegrain雀czeScia niniejszej decy乙ii jest projekt budowlany - Zal。 Nr l

Ni叩一、 ・一Ir-〉!七品a「bowej

Zg仁子・∴ -互2ust. 1 pkt2

USまれ、′’yヱdnia 16.11.2006 「

O OPjacie ska「bowej

(白Dごi ;約19「pozlOOO)

′I`●・〇十乙o20

嚢i「iさ、

Bud〇、¥′当C(Wa


