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DECYZJA
Na podstawiean. 104 uslasy z dnia 14 czNca 1960 oku Kodeks Postgposeia
(jc.lnolityteksrDz. U.20r3t.,poz.261 ), oru an. 8l usl. I pkl2, dt, 8l
Administracyjneeo
usr. l, usta$] zdnia 07lipca 1994rcku P6wo budowlde CednolnytekslDz. U-2013r..
robl budowleych,
!oz, 1409), po pzeprowadzeniu postgpowia w sprawi€ ryko.rNdia
podslaNie
po
zsioszonychna
an- l0 Ds1.l usla*} Pnwo budowleq
uptlie teminu okre
iloneso w an.ro usl.s lejze usrawy,Powiltowy Inspeklor Nadaru Budowlmeso e Szlumie

orzek. :
W6jtosi Cnitry Stary Tlrs
o braku podst.wdo $adrnir decyzjiw trybiepu€pt6w usta*yz dni.0?.0?.199.t
roktr( i.j Dz. U.2013i, poz.l.to9)
Prr{o budowlab€
w stostrnku
do prowldzorychrobol budowlary.h nr btrdynkuCninr.go Olroilkr Kullury poloionegon, dzi.lc€ nr 25/l w
obrqbi.StaryTar& go. St!ry Targ.

W niqzlo z pisnm Ptua Tomsa wi&i, z dnia 03.06.2014roku, infornujqcego o
prowadzniu mb61budowl&ych lolegajqctch na kompleksosej temomodcmizacji budy.
k6w Dztre@oici plblicaej lakich jak : Uz4d Cniny, Szkoia Podsrawowa,Gimn&jh
Pu
blicae i GOK bez poDol€nia na bldow9 oro bez u4odnienia z Wojew6dzkim KonsMatoren Zabltk6w w Gdmsku . lowialowy Ispekor Nadzoru Budowl$ego w SztMie, pzeprowadzil, w d.iu I 0.06.20t4 roku, oglqdziny budynlu Cmime8o O3rcdkaKullury i slwierdzil , 2€ prowadzonesq prace Niqae
z temonodemizacj4 budynlu. W poslepowmiu
spmwdzajqcym st6lono, 2e na efzej *t'nieniony bndynek Cnimego Odrodka Kultuy
W6jt Cminy Sdy Tdg, s dniu I I lisbpada 2009 ok!, dokonal zglosrenia$lkondia rob6t
budowldych w lrybie a4.30 usl.t ustae1 Prawo budowlse. Z*rcs tub6t na budynek Gminnego O5rcdka Kultury obejnowal, midzy imyni, iaki€ loboty ja! : docieplenie dachu i
Scie do qsokoaci 12,0n, wymidt srolrki oki€mej i drzwiowej( wcMeta€j i zcsngrznej) z zchowmien istdie.j4cych wlniar6w o$iezy, rcnont syslemu gtz€wczeso wzdlu2
istdejqcej rr6y intalacji- b€z hid pffi€tr6w recnnicaych oru mohiaz sole6w slon€cznych. W Niezku z tyn. i2 frin4l lemin okealony w an. 30 usl.s Prawo budowlde .a roz'
poczlcie rcboi okeslonycb * zgloszeniu. Poeiatowy Inspekioi Nadzoru Budowldego w
Szrumie *srcz4l post9powanieadministracyjney sprawie rczp@z9cia rykonywoia robol
budowlanych po upl,ryie 2 lar od ich zsloszeniaco stmowi nmsrenie rN, arrykutu, o czym
zwiadomil inwesloF lj. Uzqd Gminy w StaDm Tusu. W p.owadzonymposlgpowani! $yjainiaj4cym ustalono,2e budynek Gnimego OSrodkaKullury nie fisuruje { ejestze ab}1k6v vojew6dawa ponorskieso ani w gmimej ewidencji ablak6w , w niezku z lyn nie
podl€sa pzephon a1t.39 uslawy Prawo budowlme. W dniu 17.07201,1oku inweslor zlozyl

p$tepowio padktadajqc dowody.t*'e : jat llhy do
wyjaidenia do prowa.lzoneeo
ksie2kiobiekh! prclokot puekmia mrenal6w islalacyjnych,atrudnienie FacoMik6w,
poSwiadcaj4ce
.a prcwdzonep6cew lalach2009.20l1,2012
,zembotyNiqzde z doko
p*d upbwen 2 lal liczqcod leminD okreSlonego
nanyn zslosreniemrcstat rczpoczgre
w
zsloszeniu,a zlozonew czemu br. zslosaia rcb6t miat jedynieuszc4gdrovid wykonyw zwiqzku2 po*yzszyn Powiaio*y InspektoiNad4n Budowlmegow Szhhie nie
(tj Dz.U.
stwierdzil
nmsreniapzepis6wusta*rz d a07.0?.1994.Pawabudowld€Co
2013 r., poz. 1409) i tym smyn nie aelazl podslawdo rydmia d€oyzjiw lrybie prepis6w
tejz€$taNy ' ozektjat w smtencjidecyzji

Od niniejsrej decyzjisnzy strcnielmwo miGi€nia odwoluia do Pono$kie8o Wojew6dzliego Insleklon Nadm Bldowloego w Gdaisku,a loiEdnictven hn. Powiatowego Ins!€kto6 NadzoruBldorldego. w teminie 14 dni od daty orrzrroia, {an. 129
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