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DECYZJA
Na podsrawi€arr. 104usla*y z dnia 14 czeNca 1960rcku - (odeks PostcDowmia
Adhinist@yjneeo (jednolitytekstDz. \J.2013t., poz.267 ), ora ad, 8l us1,I pkl2, an. 83
usl. t, usta*1 z dnia 07 lipca 1994roku - Prawobudowlm€C€rlnolilyrekslDz, U.2013r_,
poz. 1409),po pzepromdbiu postQlowaia w sprawie*r/kontrmia robotbudowlrych,
zgloszonychna po.lstawiean. l0 ust.l usraNyPrawobudowlde, po uprrlie reminu oke
Slonqo s an.30nsl.5tejre usta*y, Powiato*y lhspekrorNa<lzoruBudowlm€sov Szl@ie
orzek. :
\rr'6jrovi Cniny St!.y Targ
o braku podstawdo rydrda d€clzjiw rrybicpuepis6wNr.rW z dtri.07,07.1994
mku Pra{o budowtlD€( tj Dz.U,2013r,, poz,r409)
w itdutrku do prowadzorych
roborbudowhnych ra budy.ku SzkotyPo&rswow.j polorooesotr! dtalce d 26615w ob.ibi.
sraryT*g, gm.SlaryT.rg.
Uu sa.lnienE:
w ryi4zlo z pished Pm Tomsa Wirki, z dnia 03.06.2014rcku. infomujqeco o
p.owadzeniurobrjt budowltuychpolegaj4cychna konplekewej lemonod€nizacji budyn
k6w uzl,t*aosci publicaej ralich jat : UEqd Cniny, SzkolaPodstawoM,Cim.aiM Publi.zne i GOK bezponoloi! na budow9oro bezugodnioia z Wojewddzkin KonsesaloFm Zabrtk6w N Gdansku, Powialopr bspekor NadzoruBudo{laego { Szrmie, pz€prowadzil,w dniu 10.06,2014
rcku, oslgdziny budynlu Szlory Podslawowej
i srwi€rdzil, ze
ni€ prowadane s4zadnepmcet€momodemizcyjnena budrdu. Placercslav zalodczone,
\V posttpowdiu sprawdzjqcrm Btalono, 2e na *12€j *,ni€niony budynekSzkoly Pod
slawowejwbjr Cniny SraryTdg, w dniu I I listoFda 2009!oku, dokoml zglosania wyko,
nmia rob6t budoylmych w lrybie art.30ust.1sla*T Prawobudowlee. ZakEsrob6t m budjaek Gimujm ?uhlicznegoobejmowal,nifdzy imyni. ra,lderoboryja,t : doci€ploie
dacbui Scim do vysoko{ci l2,0n, ramin9 sloldki okiemej i dzwioEj( weMetaej i
&M9trae) z zchowmien isldejqcych *rmiar6w oS.iezy,renont sysremuaEewczso
vzdluz istniejqc€jlrsy ;ostdrcji- bu him prmetr6e technicaych oru nontaz sold6w
slonecaych. W prcwad&nlm posttpowmiu wyjaidiajqcymustalono,z bldlnek Szkoly
Podstawowejnie figmje w rejeslrzezabltk6w wojew6dznvaponoskieco, alejesl ujtry w
emimej ewidencji zabylk6w lDd poz,l4l i 142 w zalqcaiLa tu 4 do uchwaly r
xxxlv/34l2006 Rady Gminy Siary Tals z dnia 3l sieQnia 2006 ioku, s zwiqzku z tym
podlegaprrephon an. 39 uslawy?nwo budowleq w dniu 17.07.2014
roku inweslordozyl
w]'jlanienia do prcwadadego posrclorloia prz€dkladajec<lowody,tatie : jaik rphy do
ksiq?-kiobiektu,prorokolypEeksmia mat€rial6winstalacyjnych,anrudnieniepracownik6w,
nap.oMdzohepracew latach2009.20ll,2012po{*iadcaj4ce,z€robolyzwiqzane
zdoko

myn 4losznien aslaly rczpoczetepr2!d upbryen 2lat liczqcod remiN okreSlon€go
w
zgloszenin,a zlozonew ckMcu br. zglosz€niarcb6t nialy jedlrie uzczesoloqid *Tkonywy zzl<respr&. Poniewz oboly *Tkorm€ na slaleae zgtosz€ri€.ie lrmsajq p@!is6wula*1 lnw budowlae ( art. 50 usl. l) ro ni€ ma podstawdo nakmie usodnienia
ich z Wojew6dztin KoNtwloren Zaby*6w w op@iu o an.sl. Prccedua ugadniea
potiMa odbyasil na ela!'ieskladdia miosku tj, { 2009rcku.
W zwiqztu z po$t zszyn PowistowyImpeko! NadzoruBudowlmegov Sztmie nie
slwier.lzilndsEnia pzepis6wust.*y z dnia0?.0?.1994
r.- Pmwabudowleeeo ( { Dz U .
2013., !oz. 1409) i tJm smyn ni€ aalazl podslawdo $admia decyzjiw hybie p@ph6w
lejzeustaq i ozekljal w smt€ncjidecyzji

loucaie
od niriejszej d4rzji shty stronieprawoMi.sienia odwoldia do Pononkjeco wo,
jry6dzkiego bspekora NadzoruBudowldego * Cdesku, a loSrednictwemtul. Powiato,
weso lNp€koa NadzoruBu<towldego.* teninie 14 dtri od ddtr orztlnmi4 (an. 129
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