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D E C Y Z J A N r 6 4 4 / 6 7 4 0 . 2 / 2 0 1 7
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.) oraz napodstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U.
z 2016 r., poz. 23 z pozn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z 24.05.2017 r.

zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenia na wvkonanie robot budowlanvch

dla: Gmiuy Miejskiej Krakow reprezentowanej przez Paiiia. Renat^ Dubiel, ul. Niecala 8, 30-
425 Krakow, ktorsj reprezentuje Pan Grzegorz Lechowicz, ul. Zbozowa 2/la, 30-002
Krakow

nazwa i rodzaj oraz adres robot budowlanych: ,J*rzebudowa wraz Z czgsciowq zmianq sposobu
uzytkowania budynku szkolnego z internatem oraz budowa wentylacji mechanicznej iprzebudowa
instalacji elektrycznej, wod-kan., c.o., przy ul. Niecalej 8 na dzialce nr 60/1, obr. 44 Podgorze w
Krakowie."

autor projektu budowlanego:
mgr inz. arch. Grzegorz Lechowicz - posiadajacy uprawnienia w specjalnosci architektonicznej do
projektowania, Nr ewidencyjny uprawnieh: RP-Upr/446/94, wpisany na liste czionkow Matopolskiej
Okregowej Izby Architektow RP pod numerem ewidencyjnym: MP-0344.;

z zachowaniem nast^pujacych warunkow:
1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:
a) Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sztuka^

budowlany i obowiazuj^cymi przepisami, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pozn. zm.), teren budowy odpowiednio zabezpieczyc przed dostepem
osob trzecich.

b) Prace budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z przepisami
BMP.

c) Prowadzenie prac ze szczegolnym uwzglednieniem bezpieczeristwa ludzi i mienia.
d) Po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy uporz^dkowac.
2. Inwestor jest zobowiazany zawiadomic wtasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu

budowy, co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania.
3. Kierownik robot jest zobowiazany prowadzic dziennik budowy oraz umiescic na budowie

w widocznym miejscu, tablice informacyjn^ oraz ogloszenie, zawieraj^ce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

wynikaj^cych z art. 36 ust. 1 oraz art, 42 ust. 2 i 3 ww. ustawy - Prawo budowlane.

U z a s a d n i e n i e
«

• Obszar zamierzenia inwestycyjnego obj^ty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru "Liban" uchwalonego Uchwala^ nrLXXVI/1104/13 Rady Miasta
Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,,Liban" - Ogloszona w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa
Malopolskiego. Obowi^zuje od dnia 10 lipca 2013 r. Projektowany budynek mieszkalny
jednorodzinny znajduje si? na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia Uo- teren
zabudowy ushigowej z zakresu oswiaty.

• Projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz wymaganiami ochrony srodowiska.

1



• Projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane przepisami opinie i uzgodnienia,
pozwolenia i sprawdzenia oraz informacje dotycza^ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

• Projektanci do projektu budowlanego doi^czyli oswiadczenie o sporz^dzeniu projektu
budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

• Projekt budowlany zostal sporz^dzony przez osobe(y) uprawnionq(e).
• Obszar oddziafywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy - Prawo budowlane,

obejmuje nieruchomosc: dz. nr 60/1 obr. 44 jedn. ewid. Podgorze.

W zwi^zku z powyzszym organ stwierdzii, iz spelnione zostaly wymagania okreslone w art. 32 ust.
4 i art. 35 ust 1 ustawy Prawo Budowlane i nalezato orzec, jak w sentencji.

Od decyzji przysluguje odwoianie do Wojewody Malopolskiego za moim posrednictwem w terminie
14 dni od dniajej dorqczenia.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

Zezwolenie niniejsze nie podlega oplacie skarbowej^Htrpodsttiwie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

artOTFo
ierownik Refer:

&e Arehitektury i

Otrzyniuia (strony postepowania):
1. Inwestor na rece peinomocnika - Grzegorz LechowTcz^ul. Zbozowa 2/la, 30-002 Krakow
2. A/a.

Do wiadomosci:
1. Paiistwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Powiat Grodzki, ul. Wielicka 28a, 30-552 Krakow
2. Wydzial Podatkow i Oplat UMK, ul. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Krakow
3. Rejestr Centralny Wobec niwastewtenia niiiiejszej decyzji w terminie
4. Wydzial Geodezji - Ewidencja Budynkow i trybie ustawowo przewidzianym stata si? m

ostateczna w dniu .r_p..,..O.x.....fĉ .>../r:

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowiqzany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanyQp^ ̂

wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujqcego nadzor nad zgodnojefq
realizacji budowy z projektem, dotqczajqc napismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajqce sporzqdzenie planu bezpie/zenstw,a /

i ochrony zdrowia oraz przyjgcie obowiqzku kierowania budowq (robotami budowlanymi), /a
zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane',

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oswiadczenie inspektora I naazoru
inwestorskiego stwierdzajqce przyjqcie obowiqzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad~/danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) informacje zawierajqcq done zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktorego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe,
mozna przystqpic po zawiadomieniu wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w
drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed przystqpieniem
do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiqzany uzyskac decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie, jezeli na budowg obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowq i jest on
zaliczony do kategorii: V, IX-XVl, XVII (z wyjqtkiem warsztatow rzemieslniczych, stacji obslugi
pojazdow, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wlqcznie), XVIII (z wyjqtkiem obiektow
magazynowych: budynki skladowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow kolejowych:
nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru
kolejowego), XX, XXII (z wyjqtkiem placow skladowych, postojowych i parkingow), XXIV (z wyjqtkiem
stawow rybnych), XXVII (z wyjqtkiem jazow, walow przeciwpowodziowych, opasek i ostrog
brzegowych oraz rowow melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane).

3. Inwestor maze przystqpic do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy mote wystqpic z wnioskiem
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o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 list. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiqzkowq kontrolf budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. art, 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu
do przeprowadzenia obowiqzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane).

6. Zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do Uchwafy Nr LXIII/917/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku tj. Regulaminem Utrzymania
Czystosci i Porzqdku na terenie Gminy Miejskiej Krakow, wlasciciel nieruchomosci oraz wykonawca robot jest
zobowiqzany do utrzymania czystosci i porzqdku na terenie budowy.

Art. 3 ust. 4 Regulaminu naklada obowiqzek usuwania najpozniej w terminie 3 dni odpadow powstafych w wyniku remontu
lokali,

Art. 11 Regulaminu obliguje wlasciciela nieruchomosci do usuwania biota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z czesci
nieruchomosci udostepnionej do uzytku publicznego oraz z wydzielonej czesci drogi publicznej przeznaczonej do ruchu
pieszego — chodnika polozonej bezposrednio przy granicy nieruchomosci.

Art. 34 ust. 1 pkt 6 ppkt a) J) oraz i) Regulaminu zabrania wrzucania odpadow ogolnobudowlanych do pojemnikow i
workow przeznaczonych do selektywnej zbiorki (wapna, cementu, farb, lakierow, srodkow chemicznych i
niebezpiecznych, szkla budowlanego, puszek i pojemnikow po farbach i lakierach).

Zgodnie z art. 35 Regulaminu kontrolq i egzekwowanie jego przepisow powierza sie Strazy Miejskiej Miasta Krakowa,
upowaznionym pracownikom Urzedu Miasta Krakowa oraz innym jednostkom wlasciwym ds. gospodarki komunalnej i
ochrony srodowiska

Art. 35 Regulaminu kontrole i egzekwowanie jego przepisow powierza Strazy Miejskiej Miasta Krakowa, upowaznionym
pracownikom Urzedu Miasta Krakowa oraz innym jednostkom wlasciwym ds. gospodarki komunalnej i ochrony
srodowiska.

Zgodnie z art. 81a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. zmianami) do wejscia na
teren budowy w celu wykonywania czynnosci kontrolnych majq takze organy nadzoru budowlanego lub osoby
dzialajqce z ich upowaznienia.

Art. 5 ust 2. ustawy o Utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 250)
okresla, ze wykonywanie obowiqzkow z zakresu zapewnienia utrzymania czystosci i porzqdku na terenie budowy nalezy
do wykonawcy robot budowlanych.

Niedopuszczalne jest zanieczyszczenie dragprzezpojazdy budowy. Zgodnie z art. 91 Kodeksu wykroczen (Dz.U. z 2016r.
poz., 1094) kto zanieczyszcza droge publicznq lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzg w
okolicznosciach, w ktorych moze to spowodowac niebezpieczenstwo lub stanowic utrudnienie w ruchu drogowym,
podlega karze grzywny do 1500 zlotych albo karze nagany.


