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Sdlno Kraj., dnia 12 lutego 20!9 r.

DECYZJA NR 6740.331.2018

Na podstawie art.28, art.33 ust.l, art.34 ust,4 i art.36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (j, t. Dz. U. z 2018 r., poz.l202 ze zm.) oraz na podstawie art.l04 ustawy z dnia 14czerwca 1960 r, - Kodeks postępowatiia administracyjnego 0. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
po rozpatrzeniu wiosku o pozwolenie na budowę z dnia 7 sierpnia 2018 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenśa na budowę
dła:

Miehała Jodkowskiego
zam. vi miejscowosci Witunia przy ul. Zlotowskiej I, gm. Więcbork

obejmujące:

w eałości budovię budynku ushigomgo - motelu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nadziikach nr ew- 551/5, 551/6 obxe;b nr 0016 Witunia przy ul. Złotowiej 1, gm. Więcbork, wgprojektu buaowlanego opramwanego przez: mgr inż. Emilię Kuhn-Zakurzewską upr. bud, m-12/KPOKK/2015 W specjalności architektonicznej bez ograniczeń, nr zdwiadczeriia KP-0300, mgr
inż, Mirosławę Pilarską upr. bud. nr 472168 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej dospoi?zania projełctów budowlanych k,ons?cyjnych wszelkich obiektów budowłanych, projektówinstalaii i urządzeń sarńtarnych oraz projektów budowlanych architektorńcznych, nr zaświadcj,aniaPOM/BO/3828/Ol, tech. Jana Nciwickiego upr. bud. m GP-KZ-7342/i39/91 w specjalnościinstalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektycznych, nr zaświadczeniaKUP/IE/0199/03 ż tech. Stefana Konowicza upr. bud, nr UAN-KZ-7210/248/87 w .ęcjalnosciinstalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji.teJetcchnicznych, rw zaświadczenia POM/IE/0595/05oraz sprawdzanego przez: mgr int. Katarzynę Świm-Grodowmką upr. bud, nr KPOKK IARP 84/20 12
w specja}ności architektonicznej do projek(owania bez ograniczeń, nr zaświadczema KP-0271, mgrinż..-Sławomita Śnieg upr. bud. nr KUP/Ol l 8/PWOK/12 w gpecjalności konstrukcyjrio-budowlane3 w
zakresie bez ograniczeń, nr zaświadczenia KUP/BO/0026/13, mgr inż:. Sebastiana Gwarnego upr,
bud. m POM/0287/PBS/15 w speąjalności instalacyjnej w zakmie sieci, insta}acji i urządzeń
cieplnych, wentyłacyjnych, B«ovtych, wodociągowych i kanałizacyjnych, do projektowania bezograniczeri, m zaśw'adczenia POM/IS/0041/16, mgr inź. Piotra Majda upr. bud, mKUPlO087/PWBEJk7 w spcc'3alności instalacyjnej w r?sie sieci, iristalacji i ?irz4dzeńelektryczrxych i ełektroenergetycznych, nr zaświadczenia KUP/IE/0092/17 i mgr iriż. Romanaalander upr. bud. nr KUP/0168/PWOT/06 do projektowania i kierowania robotarni budowlanymi
bez ograniczeri w specjalno,ści telekomunikacyjnej, nr zaświadczenia KUP/BT/0299/07
z zachowariiem następując>ich warunków:1 ) szczegól'ne wamnki zabezpieczenie terenu budowy i prowadzenia robót budowlanycb:- przestrzegd vrymo@w i uwag je«iostek uzBadmających i opiniujących proj ekt budowlany,

- zabezpieczyć przed dos%pnoki.ą osó'b postronnych teren budowy,
- kierownictwo budowy powierzyc osobom uprawnionym,
- zapewriić bezpieczeństwo ludzi i rnienia przy wykonywariiu robót budowlanych,
- chrorM uzasadnione interesy osób trzecich przy wykonywaniu robót budowlanych,
- po zakończeniu robót budowlanych teren budowy naieży uporzdkowaó,



- obiekty podlegają. geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu inwentaryzacji
powykonavczej ;2) czas u?owania tymczaso?h obiektów budowłanych: obiekty przeznacrnrie do czasowegoużytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położone na terenie budowy oraz ustawione wzw-4u z rea!izacją robót barakowozy należy usunąć przed zamierzonym terminem przysta3»ieriFia
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wynikających z art.36 ust.l pkt.l-4 oraz art.42 ust.2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo
budow'Nane . o ' " . --- --
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Wnioskiern z dnia 7 sierpnia 2018 r., Inwestor wniósł o wydanie decyzji o pozwo}eniu nabudowę budynku usługowego - motel wraz z zewn?ną instalacją wod.-kan., linią wlz,wewnętrzn4 wentylacją mec.!'miczną, zewnętrzną instalacją gazową wraz ze zbiornikiem nadziałkach nr ew. 551/5, 551/6 obręb nr 0016 Wilunia przy ul. Złotowskiej 1, @m- Nęcbork. Do?osku dołączono cztery egzemplarz ptojektu budowlanego oraz oswiadczenie o posiadanyinprawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budovlane. Ponadto mwestor przedło'żyłkserokopię ostatecznej decy;4i o warunkacl'x zabudowy, qdamj przez Burmistrza Wipborka dnia11 grudrlia 2017 r., Znak: SB.6730.l0'l.20l7. W tOku pOStt;pOWma uStalOnO StrOll37 pOStępOWania,maję na uwadze oddzia§wanie wnioskowanego zamierzenia budowlanego, ui rozumieniu art. 28ust.'2 .Prawa budowlanego. Stronamł w przedrniotowej sprawie są: wnioskodawca, %dącywspółwłaściciełem &ałek objętych opracowar?iem oraz drugi współwłdciciel tych «biNek.Inwegtor został zobowi?y przez Starostę Sępoleńskiego postanowieniem z dnia 5 mze4nia 20i8r., znak: AB.6740.33 1.2018, do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji projektowcj. W m'$i» zniemożnoscią kompletxxego uzupeh'iienia dokumentacji we wskazanyrn terminie-wnioskodawcawyszpu z wriioskiem o zawieszenie post@owania. Starosta Sępoleński zawiesił pomępowmiiepostanowierńem z dnia 1 paźdźemka 2018 r., ?: AB.6740.331,2018, do czasu uzupełnieniadokumentacji pro3ektowe3. Wrtioskodawca przeaożył ostateczną decyzję zmieniającą-wamukizabudowy, wydaną dnia 28 września 2018 r., znak: SB.6730-101.2017. -W dniu 01.02.2019 r.Starosta Sępołet'sU podjął postępowanie w związku z przedłożeniem ptzez Inwestora uzupemonegoprojekt'u budowIanego. Przedłożony po uzupeiieniu projekt budowlany ma qmaganą formę i jestkompletr»y. Został spor4dzony i qrawdzony przez osoby posiabjye odpomednie-uprawtiieniabudowlane, które w chwili opracowania projektu byty członkmni włdciwych izb -sarnorząduz?wodowego. Osoby te złożyły oświadczenie, o którym mowa w art.20 ust.4 ustawy Pmgobudow}ane, o sporządzeniu projekffi budowlanego zgodnie z obowiązujęyrni przepisami orazz?arni wiedzy technicznej, 'Wniożodawca przedłożył w'łaściwe uzgodnienia, Projekt budow!any
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jegt zgodny z ustaleniarni decy,ji o warunkach zabudowy, a także z innymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, Inwestor złozył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
pmediniotową nieruchomokią na cele budowlane. Pmjektant spom4dzm informację dotycząca,
bezpieczeństwa i ocmony zdrowia oraz okdlił obszar oddzia?ania obiektu. Strony postępowania
zostały poinforrnowane o możliwoki wypowiedzenia sSę co do zebranych dowodów i materiałów
oraz ioszonych ż4dań zgodnie z art. 10 §] kpa.

W po'vtyższym zakresie tutejszy organ na podstame zgmrnadzone@ materialu sprawy,
mając na uwadze zgodnoM zarnierzenia z pmpismń prawa, orzekł jak w sentencji, albowiem organ
administracji architektoniczno-budowłanej jest zobowiązany wydać decyzję o pozwoleniu na
budowę w sytuacji stwierdzenia speh'iieriia wszystkich okolicznośi okrdonych w art. 35 ust. I ozaz
art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego.

Od decyzji ptzys'tugu3e stronie odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w
Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie )4 dni od jej
doręczenia.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWBJ:

Przedmiotowe pozwolenie na budowę podlega opłacie skarbowej w wysokoii 312,00 zł
zgodnłe z art, 1 ust.l pkŁl lit ,c) - ustawy z dnia 16]istopada 2006 r, o opłacie skarbowej (i. t. Dz. U.
z 201 8 r,? 1 047). Dokonano opłaty skarbowej dnia 7 sierpnia 20 l 8 r. Nr wpłaty 201 8/2032 }.

l'il i
'4Ź

/kk'- O

t ")/«: r .
::r'ka'i

uj6*

Od ninie,jsze) decyz§t riś wniesioncr Z up. STAROSTY

mgrrj4.2)

1 .-Wniós o awca: Miehał Jodkowski mm. ul. Złotowska 1, Witunia, 89-410 W%ebork
- zal. :2 egz, zatwierdzonego pro;ektu buaowlmego
2. Strona postępowania wg odrębnego wykazu
3. A/a - zaŁ:] egz. zaMer«honego prĄektu budawl«mego

'i Rmmiu

12Q wiadomości:,
1, Burinistrz Więcborka
2, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w S@ól'nie Kraj.
- zał.: l e(p. zaturierdzonego projektu budawlmego

Pouczaii«1. Tnviagk:>r jem obomązany zaw}adomić ó zarniermnym terrnsnie rozpoc.ęia rob«5t budowlaych ivłajię organ nadzorubudowlanego «:»taz projektanta sprawujpgo na?r nad zgodnoscią realizacj'i buaowy z pmjekiern, dołączaję ria pimmte:a) ohtźarJ«,cnJe kferowiiika 'Łmdowy (sb%, sThvierdzające sporządzente planu bezpiebeństwa ł oÓroriy zdrowiu oraz
przyjęcie obowi?u kiemwania butjową a a , a takźe zdwiadczaiie, o któtyiri mowa w art. 12 ust7
ustnivy z dnia 7 lipca 1994 r. - %WO budowlane,

b) a a ' aa' a a,av4s;yp
e«is-ełieii4sfni ?'ienfa-nadeeps fniiisrfeskms nad dawisf fflsfsini-burkiwlspvwi a?-tek*s paś*do-vm;7?e-

%ś.ffl. l 0%!0 -%A0 #. € 0 0Irlóris'vevtoiri-on:i"!?iirł"liigtasiiiaieisig?-4m*4994v Pmtiisbiid*i4eqeic) :'n m?'ac%'m'wiera'J;y4"d"ane'?"eszc'zo;e'w "?en'tu, o""kR+ryrn"m"oxra""wart.42 td2 pkt,2 usmtq z dnia 7 lip« 1994 r.
- Prawo budowlane. (zob. art. 41 ust, 4 ustawy :t dnia 7 lipi 1994 r. - Prawo budowlane).-
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dmevi»m!g? viiieeTemmm 'qfe amem esr'reeiiiqi t'ii d'md=e demv{i -keb m:64 iirfeiiqi vr dniti I Hsea 1994 v ? P?s biidmvmiolffiW&aXlq? Llh&-145ss-r.ruffi&talM0 u -lr-uXx?k's s?Jq-la»m"a4-XxpiW 'r[2?Mnqr'md przy$ptentem do u'z$osvania obiek«u budo'w}anego Inwestor jest obovięzany uzyskaó debyzy, o pozwoletóu na uźyrkowanie,jaśli na budowę obiektu budowlariego jest wytnagane pozwoJenie na budowę i jest on zaiimny do kate@arii: V, D'-XW, XVII (zijątkiem wm'utatów rzemieśłntczycb, syacjf oWuBl pojazdów, myjni sgiochixiosvych i gaimy do pipiu srtanomsk w%:mie),X.';IUI (z wyJ${art obiektćiw ma?oss7ch: budynki składowe, chłodnie, hm? ł wiaty, a takźe budynMw kolejowycli:nasiawnie, podstacje takeyjne, lokomotywownie, wagonownłe, straźnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), )O', :X.Xii (z



svyJątkłem 3azósv, yśóvt ptybcŁwpm«:Azłowych, opamk i ?ó@ bragowych ora rowóvt melioracyjnych), XXVIIX-XXX (zob- M-
55 ust ] pkt l ?wy z óia 7 fipca 1994 v. - Pmwo-hudowlane).
3. }nvtmam moźe przyst4pi6 do ti,?owmiia obiektu budov[anego prd Wykonanli wszysikich robót budow}anych pod warumiem
uzyskanja deę:i ao pozwoleniu na uykowante wydaneJ-prze. wlak,ivry orgmi nadz?' b'Q'mvlanego -(zobJarx.-ss' ust."l pki 3 ;stawy
z datm 7 I'»'? !994 r. - Prawo budowlane).
4. hiweslor zamit« dokoriari{a zawiadomienia o moficzeniu budovty mob wystęić z wrilosktern o wydanie deqzji o pozwolenm na
użytkowmie (Qb. art. 55 ust. 2 ustmwy z dnia 7lipca 1994r. - %mo budowlutyncowsnie (z5b. art. 55 & 2 ustmwy z dnia 7lipca 1994r. - %mo budowlano).
5. Przed ędanJem de«:i w sprawib pozwolenia ah tątkowanie o6iektu buaowlaaego maśdwy organ aadzoru budowlanegos. Przed ędanJem de«:i w sprawib pozwolenia ah tątkowanie obiektu budowlaaego maśdwy or@m aadzoru budowlanega
przepm? obowJa@wą kón*o% budowy ?nie z mi.59a ustawy z «Łk 7 I? 1994 r. - Pimvm bildowlatie. (zob. mt. 59 ust. 1
usmwy z dnia 7 ?ipea 1994 -r. - Prawo budow}ane). Wriiosek o udieienie pozwo!enia na-użytkowanie stanowi-w;mmie wlakiwego
or?u do przeproyadzenła oboszoswe3 'kontm}i :dowy' (zob. art. 57 'ust. 6 ustawy z «insa. "/-1ip»- ;-g6a rJ: ńmwo" budowlane).
6. W trakc,ie biegu termlnu do wnies{eriia mwolan{a strona może mx się prma do wnieslenia odwohuiia wobec organu adrnłnffitra@{
publiCzr4, który W37dał deQ'?.Jć:t, Z dnmm (lorpztrkia órganow! ad!)ThiniStraCii publiWj obiadczei& t'i zr»czeni s% pra'mi- do
wni«ienia o«wolaiira prm o?ią ze śtron .postępowani; d?a staje się ostate?a i ptawo?cm
S'p=>hąd,ikt: E. 0.
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