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URZ4D MIASTA KRAKOWA
WYDZIAL ARCHITEKTURY

I URBANISTYKI
30-533 Krakow, Ryriek Poog6rski 1

DECYZJA Nr 54 /6740.2/ 2018

Na podstawie art. 28, art. 33 list. 1, art. 34 list. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekstjednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czer\vca 1960 r. Kodekspostepowania administracyjnego (tekstjednolity, Dz. U. z 2017' r., poz. 1257)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budow? z 15.12.2017 r.

zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenia na wvkonanie robot budowlanych

dla: Grainy Miejskiej Krakow reprezentowanej przez Pania Renat^ Dubiel - Dyrektora
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6, ul. Niecaia 8, 30-425 Krakow, dzialajacej
przez petnomocnika: Pana Grzegorza Lechowicz, ul. Lobzowska 43/6, 31-139 Krakow

nazwa i rodzaj oraz adres robot budowlanych: ,,Przebudowa wraz z cz^sciowq zmiana sposobu
uzytkowania budynku szkolnego z internatem, oraz budowa wentylacji mechanicznej
i przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o., na dziake nr 60/1, obr. 44, Podgorze, przy
ul. Niecalej 8 w Krakowie"

autor projektu budowlanego:
mgr inz. arch. Grzegorz Lechowicz - posiadajacy uprawnienia do sporzadzania projektow w zakresie
rozwiazan architektonicznych, wszelkich obiektow budowlanych, Nr ewidencyjny uprawnien: Rp-Upr
446/94, wpisany na list? cztonkow Malopolskiej Okr^gowej Izby Architektow RP pod numerem
ewidencyjnym: MP-0344;

; - • • • • ; . : - . • •.

z zachowaniem nast^pujacych warunkow:
1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:
a) nalezy zabezpieczyc teren przed dostepem osob trzecich;
b) prace budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z przepisami

BHP.
c) prowadzenie prac ze szczegolnym uwzglednieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia.
d) po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy uporz^dkowac.
2. Inwestor jest zobowiazany zawiadomic wlasciwy 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, tablic? informacyjna oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

wynikajacych 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^ry jest ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "Liban" , zatwierdzonego uchwala^
nr LXXVI/1104/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Liban" - ogloszona
w dzienniku Urzedowym wojewodztwa malopolskiego z dnia 25 czerwca 2013 r., poz. 4170 -



obowiazuje od dnia 10 lipca 2013 r.: Planowana przebudowa znajduje sie w budynku
zlokalizowanym na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia Uo - tereny zabudowy
uslugowej z zakresu oswiaty;

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

• Projekt zagospodarowania dzialki jest zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
• Projekt budowlany jest kompletny i posiada wymagane przepisami opinie i uzgodnienia,

pozwolenia i sprawdzenia oraz informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
• Projektanci do projektu budowlanego dolaczyli oswiadczenia o sporzadzeniu projektu

budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
• Projekt budowlany zostal sporzadzony przez osoby uprawnione.
• 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 zwiazku z powyzszym organ stwierdzil, iz spemione zostafy wymagania okreslone w art. 32 ust.
4 i art. 35 ust 1 ustawy Prawo Budowlane i nalezalo orzec, jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronom sluzy prawo wniesienia odwolania do Wojewody
Malopolskiego za posrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydzial Architektury
i Urbanistyki UMK, Rynek Podgorski 1, 30-533 Krakow, w terminie 14 dni od dnia jej
dorfczenia.

W odwolaniu od decyzji strony mog^ zlozyc wniosek o przeprowadzenie przez organ II
instancji post^powania wyjasniajqcego w zakresie niezb^dnym do rozstrzygni^cia sprawy.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si^ prawa do
wniesienia odwolania, skladajijc stosowne oswiadczenie organowi, ktory decyzje^ wydal, nie
pozniej niz w terminie 14 dni od dnia dor^czenia decyzji. Zrzeczenie sif prawa do wniesienia
odwolania przed dor^czeniem niniejszej^d^cy^jje^t-Rieskuteczne. Z dniem dor^czenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia^^^rZecz&nl^''sii| prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron post^powania, decy^ja^TaJ^f^b^^ate'ezha i prawomocna.

Wobec zrzeczenia si? prawa do wniesienia odwoKnii.:
przez wszystkie strony post?powania niniejs/:,;
decyzja stala sie ostateczna i prawomocna ?
Mmfy>?.:@/.:&i.Qt. i podlepa wykonarim
Krakfiw, dnia ^S.:.Q.t:..^<?iS)..X.

XRiSP.EKT.QR
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ADNOTACJA DOTYCZ^CA OPLATY SKARBOWEJ:

Zezwolenie niniejsze nie podlega optacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1827).

Otrzymuia (stronv postepowania):
1. Gmina Miejska Krakow reprezentowana przez Pani^ Renat^ Dubiel - Dyrektora Specjalnego Osrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 6. ul. Niecala 8, 30-425 Krakow, dzialajaca przez pelnomocnika: Pana Grzegorza Lechowicz, ul.
Lobzowska 43/6, 31-139 Krakow

2. A/a.
Do wiadomosci:
1. Paristwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - Powiat Grodzki, ul. Wielicka 28a, 30-552 Krakow
2. Wydziai Geodezji - Ewidencja Budynkow, ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Krakow
3. Wydzial Podatkow i Oplat UMK, ul. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Krakow
4. Rejestr Centralny



Pouczenie:
\. Jmvestor jest obowiqzany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych

wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujqcego nadzor nad zgodnosciq
realizacji budowy zprojektem, dolqczajqc napismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzqjqce sporzqdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowiqzku kierowania budowq (robotami budowlanymi), a takze 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 nadzoru imvestorskiego stwierdzqjqce
przyjecie obowiqzku petnienia nadzoru imvestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia? 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 budowq wymagane jest pozwolenie na budowq, mozna przystqpic po
zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od
dnia dorqczenia 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
decyzjq o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowq obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowq
1 jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XV1, XVII (z wyjqtkiem warsztatow rzemieslniczych, stacji obslugi pojazdow,
myjni samochodowych i garazy do piqciu stanowisk wiqcznie), XV1I1 (z wyjqtkiem obiektow magazynowych: budynki
sktadowe, 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), XXVHI-XXX (zob. art. 55 ust. I pkt 1
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 wlasciwy
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 moze wystqpic z wnioskiem o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie poz\volenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiqzkowq kontrole 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 I do Uchwafy Nr 1X111/917/12 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 zanieczyszczeh : czesci
nieruchomosci udostqpnionej 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) f) oraz i) Regulaminu zabrania wrzucania odpadow ogolnobudowlanych do pojemnikow
1 workow przeznaczonych do selektywnej zbiorki (wapna, cementu, farb, lakierdw, srodkow chemicznych
i niebezpiecznych, szkla budowlanego, puszek i pojemnikow po farbach i lakierach).

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

Zgodnie z art. 81 a 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 drag przez pojazdy 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 zwierzq w
okolicznosciach, w ktorych moze to spowodowac niebezpieczenst\vo lub stanowic utrudnienie w ruchu drogowym,
podlega karze grzywny do 1500 zlotych albo karze nagany.


