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DECYZJA NR 316.2017
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — 

Praw'o budowlane (T. jedn. z 2016 r. Dz. U. poz. 290) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T. jedn. z 2016 r. Dz. U. poz. 23 ze zm.) 
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę 0 z dnia 23.06.2017 r.

zatwierdzam projekt budowlany 2)i udzielam pozwolenia na budowę 1)

NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GIŻYCKU

Rozbudowa budynku POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GIŻYCKU w zabudowie usług 
opiekuńczych, zdrowotnych, oświatowych i wychowawczych w obrębie 0002 Giżycko - 
miasto, na działce o nr 718. Dane techniczne rozbudowy: powierzchnia zabudowy 44,80m2. 
powierzchnia użytkowa 148,10m2, kubatura 463,53m3 zgodnie z projektem budowlanym 
stanowiącym załącznik nr. 1

Autor projektu- mgr inż. arek Małgorzata Zyskowska Marek upr bud nr ewid. 2/2004/OL w specjalności 
architektonicznej , zaświadczenie izby inżynierów WM-0163, inż. Andrzej Chmarycz, upr. bud. 
WAM/0099/POOK/04 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zaświadczenie izby inżynierów 
WAM/BO/1029/04,
z zachowaniem następujących warunków:
1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych -  zgodnie 

z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych -nie ma
3. Terminy rozbiórki:

1) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania-nie ma
2) tymczasowych obiektów budowlanych - nie ma

4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie-ustanowić kierownika budowy i 
inspektora nadzoru z uprawnieniami do budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr.138, poz.1554) i z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 
ustawy -  Prawo budowlane

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ w całości 
uwzględnia żądanie strony.

Niniejsza decyzja wygaśnie , jeśli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia , 
w którym decyzja stanie się ostateczną lub budowa zostanie przerwana na czas dłuższy niż 3 lata — 
art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem 
Starosty Giżyckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Strona ma możliwość zrzec się prawa do odwołania co skutkuje, że decyzja stanie się 
prawomocna i ostateczna.

dla
POLSKIE STOWARZYSZENIE

ui. Dąbrowskiego 15, 11-500 Giżycko
obejmujące:

UZASADNIENIE

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ: 
z optaty skarbowej na podstawie art. 1 pkt 3 Ustawy o opłacie skarbowej (t. j. z

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do 
wydania decyzji)
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