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Na podstawie art. Ż8' art.33 ust.l, art.34 ust. 4 i art.36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (iednoliĘ tekst Dz. U. z201'9 r.,poz. 1L86 zpćłźn. anrt.) oraiznapodstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. _ Kodeks poĘpowania administraryjnego (iednolity tekst Dz. IJ. z2aft r., poz.2096
zp źn.zm.),

p rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowęl' złożonego w dniu 3a.a9.20L9 r., uzupektionego
Ż9.Ia.Ż0L9 t.,3I.0I.ŻaŻ0 r. ia7.02.2020 r.,

zatułierdzam projekt budowlant') i uaaelam pozwolenia na budowęl)

dla inwestora:
Nowotarskiej Spr ldzielni Mieszka#".j'*#**"*ł?'*Pernika 12,34-400 Nowy Targ,

obejmującego inweĘcj ę pn. :

pnebudowa drogi wewnętrznej i budowa zatoki postojowej prry budynku zlokalizowanym
przy ul. wojska Polskiego 16 w Nowym Targu na dzialce ewid. nr 13339/8,

projekt budowlany wykonany przez:
mgr irź. Roberta Dudę, upr. nr 1,3/Ż001
(wpigany na listę Małopolskiej okręgowej lzby Inzynier w Budownictwa pod nr MAP/BO/0709!0I)
(rlwa i rodaj ca adrs mlego mimia bulowIrcgo, rodaj(e) obieka{ w) Ędź rcb t budowlmycĘ kat g6ą_e) obiekh{tw)' imi9 i ffiisko a*m projekal oru spejalność'

zakrcs i ma jęo upramieri budowlaych w infomja o wpisi'a na li*ę cdmrk w właścirej i y morądu awodowąo)

z zachowarliem następujących warunk w wynikającyci): z art.36 ust-1 pkt 1-4 oraz art. 4Ż ust.2 i 3 ustawy
z dnia7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane:

1. Szczeg lne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob t budowlanych:
a) Inwestycję naleĘ ręalizować zgodnie z zatwiętdzonym projektem budowlan5rrn, przepisami

szczeg lnymi oraz wymogami ins$tucji opiniodawczych i uzgadniających, w tym:
' opinią Miejskiego Zakładu Wodociąg w i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.a. mak:

DRE.500. I9. l9.MK z dnia 15.05.2019 r.

b) Roboty prowadzi zgodnie ze sztllką budowlaną, z zachowaniem przepis w bhp dla ludzi
i mienią w spos b nie naruszający interesu os b trzecich.

c) Roboty budowlane można rozpocąć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę i mozna je wykonywa na terenie objętym pozwoleniem.

d) W poblizu istniejących sieci uzbĄenia terenu roboĘ prowadzić sposobem ręcznyrn, pod
nadzorem upoważnionego przedstawiciela adminis&ator w tych 5ieci.

e) W przypadku konieczności korzystania przy prowadzeniu rob t z terenu działek sąsiednich,
naleĘ uzyska zgadę na wejście w teren od ich właścicieli, uzgadniając spos b, zakres
i termin korzystania ztego terenu.

J) Na czas prowadzenia rob t budowlanych zapewni dojazd do prryległych posesji.
3, Gzas tlTdęowa*ria tn'ezasowyeh obiekt w budowłarJ'eh
J_ftmhyrezbi rkŁ

a/ i ia:

Ą :

obszar oddziĄwania obiektr:/- w, o kt rym mowa w art. 3 pkt 20 Ustawy _ Prawo budowlane' obejmuje
nieruchomość: dz. ewid. nr L3339/8, położoną w Nowym Targu, przy ul. V/ojska Polskiego, jednostka
ewidencyjna 12l101-1 Nowy Targ, obręb ewidencyjny 0001 Nowy Targ.

lnwestor jet obowiązany zgłosić Starcście Nowotarskiemu (w Wydziale Geodezji, Katastru i Kartografii)
zmiany danych objęĘch ewidencją grunttw i budynktÓw w terminie 30 dni licąe od dnia powstania
tych zmian.

VZASADNTENIE
W dniu 30.09.2019 r. Nowotarska Społdzielnia Mieszkaniową adres jw., zwr ciła się do fut. organu

z wnioskiem o udzielenie pozwolenia lła realizację przedmiotowej inwesĘcji na dz. ewid. nr L3339/8,
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położonej w Nowyrn Targu prąl ul. Wojska Polskiego. TuL organ administracji architektoniczno-budowlanejw dniu l4'l0.20l9 r., po wstępnym sprawdzeniu dokum"ńtó* ,orrr'u69lprawnych, wezwał inwestora
do uzupełnienia stwierdzonych braków i nieprawidłowości w terminie 14 dni óa a"tv doręczenia ww. pisma.
Inwestor w dniu 29.I0.2a]-9 r- uzupełnił brakujące dokumenty, w związku z czym Starosta Nowotarski
pismem z dnia lŻ.LI.20l9 r. powiadomił strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawiejw' oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag lub zast-zeżeńco do przedmiofu
postępowania. Żadna ze stron postępowania nii skórzystała z prąysfulującego jej prawa i nie wniosła 

'pisemniezastzeżeń. JJ r---' ''"'""'-,,
Starosta Nowotarski postanowieniem z dnia 04.12.2019 r. wezwał inwestora do uzupehrienia'

braków w nieprzekracz.alnym terminie do dnia 30.I2.2a]9 r. W dniu 3o.l2.20I9 r., inwestor zawnioskował
o przesunięcie wyznaczonego terminu na usunięcie zaistniałych nieprawidłowości do dnia 31.M.Ż0l9 r.

!|a19s!a Nowotarski postanowieniem z dnia 30.12.Ż0119 r. przedŁuĘłtermin na uzupełnienie braków do dnia3Ł'0l'Ż020 r W dniach 3|.a1-2020 l i 07.aŻ.Ża20 t. inwestor uzupełnił dokumentację, co nie zmieniło
obszaru oddziaływania obiektu ani kręgu stron postępowania, o którym mowa w art.28 i'u*u budowlanego.Działka inwestora (w części zainwestowanej), zgodnie z ustaleniami miejscowego pla'nu
z|8!|_P9darowania przestrzennego NoWY TARG 34 (Społdzielnie mieszkaniowe)' zatwięńzonego'u"ń*ałą
Nr.XI/l00/20l9 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipa 2019 r. (Dz. Urz. W'oj. Mał- poz. s-g:o z dnia
8 sierpnia 2019 r.), położonajest w terenie oznaczonym śymbolem: tżrow - tereńy dróg wewnętrznyctL.

Przedłożone romviązania projektowe są zgodne z ustaleniami ilw miejsco*"go plunu zagospodarowania
przestrzennego NoWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe).

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
10 mześnia Żal9 r. (Dz U- z2aI9 r.' poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć.ogą"y.hanacąeooddziałwaó
na środowisko _ w związku z tym inwestycja nie wymaga uzysi<ania- dćcyzji o śiodowiskoivych
uwarunkowaniach zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia o:.to.źo"os r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie' udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko. Inwestycja nie jest położona w obszarach NATUM 20aa i ich bezpośrednim
sąsiedawie.

Inwestor dysponde nieruchomością na cęle budowlanę
szczegolnymi uzgodnienia, pozwolenia lub opinie innych organow.

i uryskał \,vymaganę przepisami

Kompletny pro_jektbudowlany spełnia wymagania określone w art.34 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego;
posiada wymagane opinie i uzgodnieni4 zawiera informację dotycącąbezpieczeristwa i ochrony zdro*'ią
a takŻe zaświadczenia, o kt rych mowa w art. 12 ust. 7; źostaŁiporząa"ony przez osobę legitymującą się
wymaganymi uprawnieniami budowlanymi. Projektan! zgodnie z art. z0 ust. ł Prawa uuao*un"go,
dołączyŁ oświadczenie o sporządzeniu projektu budowl*"go, zgodnie z obowiązującymi przepisami oL
zasadami wiedzy technicznej.

w związku ze spełnieniem wymagari określonych w art. 35 ust. l oraz art.32 ust. 4 Prawa
budowlanego, co om wiono wyzej _należaŁo udzielić. wnioskowanego pozwdlenia.

_ od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Matopolskiego w Krakowie za pośrednictwem
StarosĘ Nowotarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie zart. l27a $ 1 i 2, kt re stanowią,Że: Wtrakcie bieguterminudowniesieniaodwołania
Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołąnia wobec organu administracji publicznej, kt ry wydał
decyzję- Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenią o'zizeczeniu się prawa downiesienia odwołania przez ostatniq Ze stron postępowania, decyzja staje się 'ostateczna

i prawomocna, shoglg'+tzYsfuguje zrzeczenie się prawa do wni;sienia odwołai;ii. _ : , ,' '-' 
"1'-"1.;.tr;.f'za : , 'n"''-

rob t budowlanych właściwy
zgodnością realizacji budowy
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L oświadczenie kierownika budowy (rob t) stwierdzające sporządzenie planu bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a t*żs zaświadczenie'
o kt rym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dniaT lipca 1994 r. - prawo budowlane;

3. infonnację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o kt rym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy

;,1', lr!],'};o,'}na,a ,,ffx']"'łca 
1994 r. - Frawo budowlane (zob. art. 4l ust. 4 ustawy z dnia T lipca 1994 r. - hawo

0 N'ow}?J;pl#rttowania obiektu budowlanego, na budowę, kt rego wymagane jest pozwolenie na budowę, moma-_'!rzystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zako czeniu budowy, jezJli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienią nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zou. art. sł
ustawy z dnia 7 |ipca 1994 r. _ Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użrytkowania obiektu
budowlanego inwestor jest obowiązany uzfskać decyzję o pozwoleniu na uĄltkowanie, .1ezeti na budowę
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: Y ry_XVI, XV11
(z wyjątkiem warsztat w rzemieśInicąych, stacji obsfugi pojazd w, myjni samochodowych i garazy do pięciu
stanowisk włącznie), XVII (z wyjątkiem obiekt w magarynowych: budynki składowe, chłodnie, n*gu'yi wiaĘ a takŻe budynk 'w kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
strażrice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem plac w składowych, pośto3owycni parking w)' XXry @ wyjątkiem staw w rybnych), XxV[ (z wyjątkiem' jaz w, wał w
przeciwpowodziowych, opasek i ostr g brzegowych oraz row w melioracyjnycfr;, IXV111-XXX 1roU. art. 55
ust. 1 pkt I ustawy z dniaT Iipca 1994 r. - prawo budowlane).

3. lnwestor moŹe przystąpić do ułtkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wsąystkich rob t
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o ponvoleniu na ułtkowanie wydanej p'".' *iuś"i*y organ
nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. f pkt 3 ustawy zdttiaT lipca 1994 r. - Prawo budowlane).4. lnwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakairczeniu budowy może wysĘpić z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uĄltkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r._ Prawo budowlane).5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dniai lipia 1994 r- *
Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wnioseko udzielenie poavolenia na ułtkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia
obowiązkowej kontoli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia7 |ipca 1994.. _ P'awo budowlane).
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Otrzvmuia:--------_']}|Ę++

(1. ) Nowotarska Społdzielnia Mieszkaniową adres jw.,
2. A/a. (EJ)

Do wiadomości:
L Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa l, 34_400 Nowy Targ WfuU'
2. Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii Starostwa Powiatowego w/m.'
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierz aŻ2' 34-4O0Nowy Targ
4. Urz4d Miasta Nowy Targ - 34-400 Nowy Targ ul. Krrywa I, Wydz. Finansowy.

') Nalezy wpisać 
''budow{' lub,,rozbiorkę''.]) Należy wpisać,'budowlany'' lub,"rozbiorki''.]i Nalezy wskazac podstawę pfawną nałozenia warunkow. Mepotrzebne skreślic.


