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DECYZJA
Na podstawieart. 104 usta*! z dnia 14 czwca 1960Nku KodeksPostgpowhia
Adminnt6cyjneso
(j€dnoliry
rekstDz.U.2013
r., poz.26?), o@aa.8l usl.I pkt 2, an.83
ust.I, uslary zdnia07lip€ 1994rcku ?rawobudowlmcCedholity
rekstDz. U.20ll r.,
poz. 1409),po przeprcmdzniu postgpowmiaw spnwie wykonlydia rcbot budowlmych,
zglcZnych na podstawieori. 30 ur.l nsa*y Pdwo budowlane,po uptlavieteminu okr
sloneeow ad.30usl.5rejzeulawy, Povialory InspektorNadzoruBudowlaneso
v Szrumie

W6jlowi Gnitry St!ry Trrg
o b.*u podst,{ do sTdanir dec}zjiy trybicpzepis6{ usta*rzdnia0?.07.1994
roku Pnwo budowlaD€
( rj Dz U.2013r., pozl409) w storu*u do prowdzorycb robot bu,
.towhtrycbnr bndynkuUzedu Griny StaryTorg poloronego
r! dziolcehr 140/5y
obrebi€Stary Tdg, gn, Stary Tftg .
Uzdadnior.
w zviqzku z pismem Pma Tomaa Witki. z dnia 03.06.2014rcku, i.fomuj4ceeo o
Fowadzeniu rob6l budowlmych polegaj4cychna kompleksowej tenomodemizacji budyn
k6w ult€caoici publicaej u.kich j* : Urzqd cminy, Szkoia Podstawowa,cimnajun rublicae i COK bez pozwolenia na budowg oru bez ugodnienia 2 wojew6dzkim Konsetwtoren Zabfk6w w Gdaisku , Powiato*t InspektorNadaru Budowldego w Sztmi€, paprowadzil, * dniu 10.06.2014rotu, oglgdziny budFku Uzgdu Cni.y Sllry Ttrs i stwier
dzll , 2e prowada.e s4 pne lemomodemiayjn€ na budrrku. W poslepowiu spiawdza
j4ctn ustalono, ze na *Tzej ryhieniony budynek Urzgdu Gminy W6jt Gbiny Stdy Tds,
w dniu 13 lhlopada 2009.oku, dokoml zsloszenia*fkonmia robdl budowleych s lrybie
art.30 usl.l usla*y Prawo budowlse. Zalrcs robdt na bud)iek Uzqdu cminy obejnowal,
nigdzy imyni, talie ioboty jat : docieplenied&b! i gcid do *rsokosci 12,0n, rcmonr systenu eawc-so wzdluz isbicjqcej t@y instalacji bez znian pometr6w tecbnicznycn o@
nontaz solar6w slonecaych. w zwi4zlu z lyn, i2 niDqi t€min oke6lony w d. 30 usr.5
Pmwo budowlme m rozpoczecierobot okrglonych w zgloszeniu, PoviatolT Inspeklor Nad
aiu Bldowlme8o w Szhnie wszczql posQpowmie administacyjhc w sprawie rozpoczFcia
*ykonywflia robor bldowlanych po uphvie 2 lat od ich zglos&nia co stanowi nmsani€
]N. artykutuj o czym awiadonil inwestoratj. Uu4d Gniny { Srdyn Tdgu. \v prowadzonyn postlpowdiu $yjlSniaj4cyn ustalono,a budynek UEedu nie lieuruje w rcj€stzc ztu
bllk6w wojew6rtzrwa ponorskieso. ale je$ ujlr)' w gnin.ej evidencji ablrk6w pod
poz.1l5 w zlqczniku d 4 do uchwalytr >C{XM34/2006RadyCminy SraryTars z dnia 3t
sierpnia 2006 roku, w zwiqzku z qm podleCaprapisom !n. 39 6ra$T PBwo budowlme. w
dniu 17.07.2011
rcku i.westor zlozyl syjainieniado prowadzoneao
postepowmiaprzedlda

dajqc dowody, latie : jak $pisy do ksiqzki obieklu, lolokoly pz€kaaia nalerialdw instalacyjnych,ztrudri€nie prrcoMikdw, m prcwada.e pl&e w lalach2009, 2011, 2012 poz doko.e)m zglosz€nien dslaly rczpoc4le p*d uply
awiadczaj4ce,2e roboty ryiqae
{eh 2 lat liczqc od teminD okEilon€go { zgloemiu, a zlo2one w c-rwcu br zaloszenia
rob6l nialy jedynie us&zeg(tlowid wykonFvdy al(Jes pmc. Poniewaz6boty qykonme na
skutecae zElosrenienie nMajq pz€pis6w usta*y Fawo budowlee ( an- 50 usl lI to nie
ra podsraw do nakzmie usodnienia ich z Wojewi'dzkjn KonseNatorcn Zlbrlk6w w
op!rciu o ad,5l, Procedm uzsadnisa po*ima odbyj sit na etapie skladeia Miosku lj. w
W zwiqzku z powyzszln Powialosy InspektorNadzoruBudowlm€so w Sztmie nie
stwi€rdzil nmszenia prz€pis6wuta*1 z dnia 0?.0?.1994r.- Pnwa bndowlmeso ( lj Dz U
20I I i. poz. 1409) i lym smym .ie aal@l podstawdo sydmia decyzji w trybie pEeph6w
tejze usla*1 i oEekl jal w sotmcji d€cyzji
(-,

rjsFFitrr,R

Pouczeni€
Od niniejszejdelzji slurr stroniepnwo Miesienia od{olaoa do PomorskieeoWojewddzkiegoInspekoraNadzoruBudowldeeo w Gdamku,a poirednictsemtln. Powialo_
w€so InspektoDN6dzoru BudowlaeSo,w teminie 14 dni od daty otrzymdi4 (ad l29

\'Zl./ v6jr Gniny slaryTee

shmstuo Powiatowe w Szhnie

