
PRTZYDENT MIASTA BIALEGO"O*'

15-950 Biatystok ul. Slonimska I

DUA-IX .67 40.120.2021
(dotychczasowy znak sprawy:
DAR-II. 67 40.1 91.2021)
nr rej. org.:647

D E C Y Z J A Nr'n^.,.);' .,"-J' /
Na podstawie art.28, art.33 ust. l, art.34 ust. 4 i art.36 ustawy z dniaT lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r.) poz. 1333 ze zm) oruz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. rJ. z 2021 ,., poi.
735 ze zrn.) po tozpatzeniu wniosku o pozwolenie na budowg z dnia Zg.O7.ZO2l ,.,
uzupelnionego dnia 04.08.2021r. i skorygowanego dnia 19.11.2021r.

ZATWIERD ZAM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO.BUDOWLANY

ORAZ UDZTELAM POZWOLENIA NA BUDOW4
dla:

Sprf ldzielni Mieszkaniowej,,Rodzina Kolej owa,, w Biatymstoku,
ul. Kard. St. Wyszyrflskiego 3, 15-888 Bialystok

obejmuj4cego:
budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego w I z garuzarni,33 miejscami postojowymi
na terenie wraz z infrastruktur4 techniczn4 oraz zagospodarowaniem terenu na dzialkach o nr
ewid. $. 24215, 232165 oraz czgsci dzialek o ff ewid. gr. 24015, 241, w obrgbie
ewidencyjnym 3 Antoniuk przy ul. Narewskiej w Bialymstoku, w zakresie oznaczonym na
projekcie zagospodarowania A-K - zgodnie zprzedrozonym projektem,
autorzy projektu:

t mgr inZ. arch. Zdzislaw Kazimierczuk, zakres i numer uprawnieri budowlanych:
Bll89l78 w specjalno6ci architektonicznej, numer wpisu na listg czlork6w izby
samorz4du zawodowego: pD-0 

1 25

' mgr inZ. Andrzej Falkowski, numer i zakres uprawnief budowlanych:
PDL100271PWOS/O5 w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instaiacji
iurz4dzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazovr,ych, wodoci4go!\rych ikatalizacyjnych,
numer wpisu na listE czlonk6w izby samorzEduzawodowego: PDL/IS/0142/05:

o inz' Wieslawa Swiderska, numer i zakres uprawnieri budowlanych: BU2Olgl
w specjalnoSci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
obejmuj4cych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i wz4dzenia elektroenergetyczne, numer wpisu na listg czlo*6w izby
samorz4du zawodowego: PDL/IE I 17 S4l Ol

o mgr inZ. Dariusz Wilemajtys, zakres i numer uprawnieri budowlanych:
PDLl}l}T|POOD/I4 do projektowania bez ograniczeh w specjalnoSci inzynieryjnej
drogowej, numer wpisu na listq czlonk6w izby samorz4du zawodowego:
PDL/BD/0039ns

o inz. Dariusz Mocarski, zakres i numer uprawnieri budowlanych: decyzja nr DT-
WBTl02430l03lU z dnia 03.03.2003 r. o nadaniu uprawnieri budowlanych
w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami budowlanlzmi
w specjalnoSciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktur4 towarzyszqc4 bez ograniczeri, numer wpisu na listg czlo*dw izby
samorz4du zawodowego : PDL/IE /0139 /04

l) Szczeg6lne warunkizabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:

Rialystok,'4.'a grudnia 20Zl r.



a) roboty budowlane moZna rczpoczqt jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na

budowg,
b) teren budowy zabezqtecz>rc

inform acyin4 budowY,
przed wej Sciem os6b trzecrch, oraz oznaczyc tablic4

c) wytyczyd geodezyjnie obiekty w terenie,

d-) wykona6 geodezyjnq inwentaryzu"jg p rwykonawcz4 obejmuj 4cE poloZenie obiekt6w

i urzqdzefi budowlanYch na gruncie,

e) kierownik budowy (rob6t) jest obowipany prowadzic dzientlk budowy oraz umieScid

na budowie w widocznym miejscu, tablica informacyjnE oraz ogloszenie, zawreraiqce

dane dotycz4cebezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia.

2) Szczegolowe wymaganiad,otycz1cenadzoru na budowie - zgodnie z $ 2ust. 1 pkt 3a' 
Rozpirz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada200l r. (Dz. U. z 2001r. Nr

138, poz. 1554) inwestor jest zobowi4zany ustanowi6 inspektoranadzoru inwestorskiego

wynikaj4cychzart.36 ust. l pkt 1 -4orazart.42 ustawy zdniaT lipca1994t. - Prawo

budowlane (Dz. U. 2020r.,po2.1333 zezm.).
AZASADNIENIE

Dnia 29 .07 .2021 r. Sp6ldzielnia Mieszkaniowa,,Rodzina Kolej owa" w Bialymstoku, ul.

Kard. St. Wyszyfrskiego 3, 15-888 Bialystok, zl.oZyla wniosek o pozwolenie na budowq

obejmuj4cy budowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr I z garaZem w podziemiu, 41

miejsc posiojowych na dzialkach o nr ewid. gr. 24215,232165,24015,241,24216, w obrgbie

ewidencyjnym 3 Antoniuk przy ul. Narewskiej w Bialymstoku.
Inwestor r6wniez zlofiN oSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoSci4 objEt4 wnioskiem na cele budowlane, pod rygorem odpowiedzialnoSci karnej,

zgodnie z wymogiem art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane oraz 3 egzemplarue

projektu wraz akbtalnymi na dziefi opracowania projektu zalwiadczeniami projektant6w i
ipriwdzajycych, potwierdzq4ce wpis na listg czlonk6w wlaSciwej izby samorz4du

zawodowego.
W dniu O2.O8.2OZ| r. w oparciu o art. 64 $ 2 KPA wezwano Inwestora

do uzupelnienia brak6w formalnych, w terminie 7 dni od dnia jego dorqczenia.

W odpowie dzi nawezwanie dnia 04.08.2021 r. uzupelniono przedlohony wniosek.

Pismem z dnia 10.08.2021 r. tut. ofgan, zgodnie z art. 6l $ 4 ustawy

z dnia14.06.1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.22021t.'pol.735 j-t-),

zawiadomil zainteresowane strony o zNohonym wniosku i wszczqciu przedmiotowego

postEpowania.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przed wydaniem decyzji

o pozwoleniu na budowg lub odrgbnej decyzji o zatwierdzenit projektu budowlanego organ

admini stracj i architektoni czno -budowl anej sprawdza :

1) zgodnoS6 projektu zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektu architektoniczno-

budowlanego z:

a) ustaleniami rriejscowego planu zagospodarowania przestrzenrrego i innymi aktami

prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy I zagospodarowania terenu

w przypadku braku miejscowego planu,

b)^ wymaganiami ochrony Srodowiska, w szczeg6lnoSci okreSlonymi w decyzjr

o Srodowiikowych uwarunkowaniach, o kt6rej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia

3 pu1dziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko,

c) ustaleniami uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
2) zgodnoS6 projektu zagospodarowania dzialki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-

budowlanyni;



3) kompletnoS6 projektu zagospodarowania dzialkilub terenu oruzprojektu architektoniczno-
budowlanego, w tym dol4czenie:
a) wymaganych opinii, uzgodnieri, pozwoleri i sprawdzeri,
b) informacji dotycz4cej bezpieczenstwai ochrony zdrowia, o kt6rej mowa w art. 20 ust. 1
pkt lb,
c) kopii zaswiadczenia, o kt6rym mowa w art. 12 ust. 7, d,otyczqcego projektanta
i projektanta sprawdz ajqcego,
d) oSwiadczeh, o kt6rych mowa w art. 33 ust. 2 pktg i l0;

4) posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzajqcego odpowiednich uprawnieri
budowlanych oraz aktualnori6 za{wiadczenia, o kt6rym mowa w art. 12 urst. 7 .

Natomiast zgodnie z art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego w razie stwierdzenianaruszefl,
w zakresie okreslonym w ust. 1, wlaSciwy organ naklada postanowieniem obowi4zek
usunigcia wskazanych nieprawidlowoSci, okre6laj4c termin ich usuniEcia. W przypadku
niewykonania, w wyznaczonym terminie postanowienia, organ, zgodnie z ust. 5 pti. t Fru*u
budowlanego, wydaje decyzjE o odmowie zatwierdzenia projektu zagospodarowania dzia\ki
lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wydani a decyzji o pozwoleniu na
budowE.

Analiza dokumentacji dolqczonej do wniosku wykazala, iz zawiera ona
nieprawidlowoSci. Dlatego teZ na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz. u. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), postanowieniem z dnia lz.og.2o2l r.,
znak: DAR-IL6740.I9I.2021 (zmienionego postanowieniem z dnia 23.O8.2OZl r.)
zobowiqzarro Inwestora do ich usunigcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego
postanowienia, przedlulaj}c ten termin, na wniosek Inwestora, ostatecznie do dnia
30.11.2021r.

W dniu l0.l1202l r. inwestor uzupelnil nieprawidtrowoSci wskazane
w postanowieniu z dnia 12.08.202I r., znak: DAR-II.6740.L?L2O2I (zmienionego
postanowieniem z dnia 23.08 .2021 r.), przedkladaj4c m.in. decyzjg o warunkach zabudowy
z dnia 26.10.2021 r., Nr 22812021, znak: DUA-Y1I1.6730.50.2021, na budowE budynku
mieszkalnego wielorodzinnego ff | z garalami oraz miejscami postojowymi
i zagospodarowaniem terenu na dzialce o nr ewid. gr. 232165 i czESci dzialki nr ewid.- gr.
24015 (obrqb 3 - Antoniuk) polozonych w rejonie ul. Narewskiej i UkoSnej w Bialymstofu
wraz z niezbgdn4 infrastruktur4techniczn4. Ponadto dnia 19.11.2021r. skoiygowal wniosek
wskazuj4c, 2e inwestycja obejmuje budowE budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1

z garaZami, 33 miejscami postojowymi na terenie wraz z infrastruktur4 technicri4 or*
zagospodarowaniem terenu na dzialkach o nr ewid. gr. 24215,232165 oraz czESci dzialek o nr
ewid. gr' 24015, 241, w obrgbie ewidencyjnym 3 Antoniuk przy ul. Narewskiej
w Bialymstoku.

Bior4c pod uwagg zebrany material dowodowy w sprawie, tut. organ zwuZyl
co nastgpuje.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objEtym decyzj1 o warunkach zabudowy
z dnia 26.10.2021 r., Nr 22812021, znak: DUA-VIIL6730 .50.202I oraz miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego czgsci doliny rzeki Bialej w Bialymstoku (odcinek od ulicy
Antoniukowskiej do tor6w kolejowych), uchwalonego uchwalq rr XXIX/332108 Rady
Miejskiej Bialegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r., zmienionego uchwal4 nr XIll47/19 Rady
Miasta Bialystok z dnia 20 maja 2019 r., oznaczonym w czgsci rysunkowej planu symbolem
4.32P,13, przezfiaczonym pod zieleh trz4dzonq, parkingi wraz z obiektami i urzqdzeniami
towaruysz4cymi.

Maj4c na wzglEdzie wymogi zawarte w art. 95 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
3 pu2dziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko



Dz.lJ. 22021 r., poz.247 ze zm.) wyjaSni(, naleZy, iZ dlaprzedmiotowej inwestycji wydana

zostala decyila o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.02.2021 r. znak: DOS-

II.6220.43.2020, z uwagi na fakt, iZ przedmiotowe zamieruenie kwalifikuje siE do

przedsigwzig6 *og4"yih potencjalnie z;nacz4co oddzialywac na Srodowisko

v,ryszczeg6lnionych w rozpotzEdzeniu Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 t. w sprawie

pizedsigwziE6 mog4cych znacz4co oddzia\ywa1 na Srodowisko (Dz. U. z 2019 t., poz- 1839

j .t. 1, *y-ugaj 4cych uzyskania decy zji o 5ro dowi skowych uwarunkowaniach.
- 
Zgianie z kwalifikacj4 przepis6w ww. rozporz4dzenia jest to przedsigwzigcie

wymienione w $ 3 ust. 1 pkt 58 lit. b w zwiqzku z $ 3 ust. 2 pkt 2 i 3 i odpowiada

pizedsiqwziqciom, dla kt6rych przeprowadzenie oceny oddzialywania na Srodowisko moZe

ty6 wymagane. Zgodnie z $ 3 ust. 1 pkt 58 tit. b ww. rozporzqdzenia s4 to ,,garaZe, parkingi

samochodowe lub zespoly parking6w, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub

zrealzowanych przedsl gwzig{ o kt6rych mowa w pkt 52, 54157 i 59, v,naz ztowarzysz4c4 rm

infrastruktui4, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha na obszxach innych niz

wymienione-w H1. a", $ 3 ust. 2 pkt 2 i 3 przedsigwzigcia ,,polegaj4ce na rozbudowie,

przebudowie lub montazu realizowanego przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1,

z vqil4czeniem przypadk6w, w kt6rych ulegaj4ca zmianie lub powstaj1ca w wyniku

rozbudowy, przebudowy lub montazu czEi;(, realizowanego lub zrealizowanego

przedsigwliEcia nie osi4ga prog6w okreSlonych w ust. 1, o ile zostaly one okreSlone;

w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub monta?, sumowaniu

poat.grjq parametry tej rozbudowy, przebudowy z poprzednimi rozbudowami,

przebudowami lub montazami, o ile nie zosta\y objgte decyzj4 o Srodowiskolvych

uwarunkowaniach" oraz ,,nieosi4gaj4ce prog6w okreSlonych w ust. l, ieZeli po zsumowaniu

parametr6w charakteryzuj4cych przedsigwzigcie z parametrami planowanego, realizowanego

7ub zrealizowanego przedsigwzigcia tego samego rodzqu znajdqqcego sig na terenie jednego

zal<Ladt lub obiektu osi4gn4 progi okreSlone w ust. 1."

WyjaSnid naleay, i2 w sentencji ww. decyzji z dnia 02.02.2021 I- znak: DOS-

II.6220.43.2020, orzeczono o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaNywania na

Srodowisko przedsigwzigcia polegaj4cego na budowie zespolu budynk6w mieszkalnych

wielorodzinnych z garaZami w podpiwniczeniu - budowa budynku m 1,2,3 wraz z garaZani

w podpiwniczeniu wraz z niezbgdn4 infrastruktur4na dzialkach o nr ewid. gr.: 24011,24012,

24013, 232161, 241, 24215, 232163, 239124, 232162, 232158 (obrqb - 3 Antoniuk) przy

ul. Narewskiej i UkoSnej w Bialymstoku.
Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany s4 zgodne

z ww. miejscowym planem zagospodarowania, decyzj4 o warunkach zabudowy oraz decyziq,

o Srodowiskowych uwarunkowaniach, s4 kompletne, jak r6v'mie2 zostaly wykonane ptzez

osoby posiadaj4ce wymagane uprawnienia. Ponadto projektanci i sprawdzaj1cy zloZylr

oSwiadczenia o sporz4dzeniu projektu zgodnie z obowiqzti4cymi przepisami otaz zasadami

wiedzy technicznej, co spetrnia wym6g art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane.

Zalqczoto r6wniez wymagane uzgodnienia oraz informacje dotyczqce bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia, o kt6rej mowa w art. 20 ust. 1 pkt lb Prawa budowlanego,

Z przedloaonego projektu zagospodarowania terenu wynika, ze budynek mieszkalny

wieloro dzinny usytuowany j est z go dni e z przeptis ami, w tym techni czno -budowlanyni.
Zgodnie z tre!;ciE art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2O2O t., poz. 1333 ze zm.), stronami w postEpowaniu w sprawie pozwolenia na

budowE s4: inwestor oraz wlaSciciele, uzytkownicy wieczySci lub zarz4dcy nieruchomoSci

znalilLjqcych sig w obszarze oddzialywartia obiektu, kt6ry zostal zdefiniowany w art. 3 pkt20
tejze ustawy. Tym samym omawiana regulacja stanowi przepis szczegolrry w stosunku do

ogOtne3 zasady zamreszczonej w art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zgodnie zkt6rq stron4



jest kaZdy, czyjego interesu prawnego lub obowi4zku dotyczv postgpowanie albo kto zEda
czynnosci organu ze wzglEdu.na sw6j interes prawny lub obowi4zek.

Maj4c na rtwadze art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, pod pojgciem obszaru
oddzialywania obiektu nale?y rozumied teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepis6w odrgbnych, wprowadzaj4cych zwiqzane ztymobiektem ograniczeiia
w zabudowie tego terenu. Szczegolowe okreSlenie, kt6ry z podmiot 6w poza inwestorem,
posiada legitymacjg do wystgpowania jako strona w danym postgpowaniu, mozliwe jest na
podstawie przepis6w techniczno-budowlanych, zawieraj4cych regulacje odnosz4ce iiE ao
odlegloSci obiekt6w i urz1dzeh budowlanych od innych obiekt6w i granic nieruchomoSci,
atakle innych przepis6w, nie v,yl4czaj4c art.5 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane.

Tut. organ, po przeprowadzeniu pelnego postEpowania administracyjnego
w sprawie oraz po dokonaniu analizy zebranego materialu dowodowego ustalil, iz obsiar
oddzialywania obiektu, o kt6rym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane obejmuje
dzialki:

' nr ewid. gr.24215,232165 oraz czgsci dzialek o nr ewid. gr.24015,241, stanowiEce
teren inwestycji,

o nr ewid. gr. 232159,232164, 24014,232162 oraz pozostale czEsci dzialek o nr ewid. gr.
24015,241, ze wzglgdu na obslugg komunikacyjn4piesz4i kolow4 przezte dzialki,

' nr ewid. gr. 232/63, 24012, 24013, ze wzglgdu na obslugE komunikacyjn1 piesz4 przez
te dzialki,

o nr ewid. gr. 2391114, ze wzglgdu na korzystanie z tej nieruchomoSci do cel6w
przeciwpoZarowych,

o nr ewid. gr.67116,67128,239124,243/3, w Swietle art. I4O i art. I44 Kodeksu
cywilnego do ww. nieruchomoSci.
Nalezy podkresli6, i2 zasady postgpowania administracyjnego nakazujE r6wne

traktowanie stron. Wiqze sig to z mo2liwoSci4 prawidlowego koizystania
z nieruchomoSci zar6wno przez inwestora, jak i wtaScicieli s4siednich nieruchomoSci. W razie
konfliktu interes6w wtraScicieli nieruchomoSci, a wigc inwestora i wlasciciela nieruchomoSci
s4siedniej, optymalne korzystanie z ich praw wi42e sig z reguly z wprowadzeniem ograniczen
w korzystaniu z jednej z tych nieruchomoSci lub obu. Rozp atrujEc wniosek o wydanie
pozwolenia na budowg, organ administracji publicznej uwzglgdnia konstytucyjny obowi4zek
r6wnego traktowania stron (art. 32 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP), jak r6wnie z przepis
art. 140 i att. 144 Kodeksu cywilnego. Zadaniem organu jest zatem takie wywaaenie
interes6w stron, aby inwestycja realizowana byla w spos6b nie naruszaj Ecy uzasadnionych
interes6w wlaSciciela dzialki s4siedniej, ale z zachowaniem uprawnieri inwesiora. Wywazenie
to nastgpuje w oparciu o rzepisy prawa, w tym warunki techniczne, przewidziane
w przepisach rozporzEdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002t., Nr 75, poz. 690 ze zm.), ale przede wszystkim w oparciu o przepisy rozdzialu
4 ustawy Prawo budowlane (patrz wyrok Naczelnego S4du Administra"yirr"go z dnia
03.03.2008 r., sygn. Akt. II.OSK 436107).

W prowadzonym postgpowaniu objgto ochron4 prawo wlasnoSci s4siedzkiej. Wskaza6
tutai nale?y, iz przedmiotowa inwestycja moZe narusza(, uprawnienia wlaScicielskie w Swietle
att. 140 i art. I44 Kodeksu cywilnego do nieruchomo6ci s4siednich o numerze ewidencyjnym
67 / t6, 67 128, 239 /24, 243 /3.

Obstruga komunikacyjna wnioskowanego zamierzenia odbywad siE bgdzie
z ul. UkoSnej/ul. Narewskiej przez gminn4 dzialkg drogow4 o nr ewid. gr.232159, a nastgpnie
poptzezdzialki o nr ewid. gr.232162,232164,24Ol4iczglcidzia\eko nr ewid. gr.24Ol5,i4l.

Pismem z dnia 23.1r.2021 r. tut. organ, majqc na wzglgdzie art. 10 $ 1 ustawy
z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2O2l r., poz. 735



ze zm.), zawiadomil strony o zebraniu pelnego materialu dowodowego w sprawie

i mo2liwoSci zapoznania siq z aktami, wniesieniu uwag, wniosk6w i zastzeZen.

W wyztaczonym terminie strony nie wniosly uwag.

Organ architektoniczno-budowlany stwierdzTN, 2e przed\ohony material dowodowy

odpowiada wymogom obowi4zuj4cych przepis6w. Inwestor wywiqzal siE ze wszystkich

wymagari okreSlonych prawem budowlanym, zatem organ niniejsz4 decyzjar zatwietdzil

projeki zagospodaro*uniu terenu i projekt architektoniczno-budowlany, a takLe udzielil

pozwolenia na budowg.
Na podstawie art. 9 kpa informujg, 2ew przypadku stwierdzenia obecnoSci gatunk6w

chronionych, ich siedlisk, ostoi b4dL gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzir,

nale1y wstrzyma6 roboty budowlane oraz zwr6ci1, sig ze stosownym wnioskiem do

Geneialnego Dyrektora Ochrony Srodowiska bqdL Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Bialymstoku (art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie ptzytody

(Dz. U. z 2O2l r. pol.1098 ze zm.)), gdyZ niniej sza decyzja nie jest toZsama z uzyskaniem

zezwoleniana odstgpstwa od zakaz6w zawartych w art. 51 ust. I i art.52 ust. 1 ww. ustawy.
x

decyzjr stronom s\uZy prawo wniesienia odwolanta

za posrednictwem Prezydenta Miast a Brahegostoku w terminie 14
Od niniej szej

do Wojewody Podlaskiego
dni od dnia j ej dorgc zenra.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie ztzec srQ

wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o ztzeczenit
do wniesienia odwolania przez ostatni4 ze stron postgpowania, decyzja staje siq

l prawomocna.

2006,r.

ADNOTACJA DOTYC Z4CA OPI,ATY SKARBOWEJ
Nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z afi. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada

o oplacie skarbowej (Dz. U . z 2021 r., poz. 1923 ze zm.).

prawa do
decyzjE.

sig prawa
ostate czfia

DECi/ZJANINItrISZA
STAIA SII} CSTATECZNA

p.o. Zas amentu

z up. IASTA

Urbanistyki i lUchitelttury

Ot muj4:
Koronka-Szymariska Agata - pelnomocnik Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,,Rodzina
Kolej owa" w Bialymstoku,

2. Konarski Andrzej Jakub,
3. Konarska Ewa,
4. Gmina Bialystok - Zarz1dMienia Komunalnego,
5. Gmina Bialystok -Zarz4d Dr6g Miejskich,
6. a/a.

Do wiadomoSci: (po uprawomocnieniu sig decyzji)
1. Powiatowy InspektoratNadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Bialymstoku,
2. Departament Ochrony Srodowiska UM,
3. Departament Geodezji UM.

Iitrttr Ktillkou.)sktr
Gl6vql pccjalista

Refcrat olen na IJudowQ



Pouczenie:
l. Inwestor jest obowi4zany zawiadomi6 organ nadzont budowlanego orazprojektanta sprawuj4cego
nadz6r nad zgodnoi;ciq realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecrr .ob6t
budowlanych, dla kt6rych wymagane jest uzyskanie d,ecyzji o pozwoleniu na budowg, dokonanie
zgloszenia budowy, o kt6rej mowa w art.29 ust. l pkt 1-4, lub dokonanie zg).oszeniainsialowania, o
kt6rym mowa w art.29 ust. 3 pkt 3 lit. d.
- Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot
budowlanych inwestor dol4cza:
1) informacjg wskazuj4c4 irniona i nazrviska os6b, kt6re bgd4 sprawowa6 funkcjg:
a) kierownika budowy,
b) inspektoranadzoru inwestorskie go - jeheli zostal on ustanowiony
- orazw odniesieniu do tych os6b dol4cza kopie zalwiadczeh. o kt6rych mowa w art. 72 ust. 7, wraz z
kopiami decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalnoSci;
2) o6wiadczenie lub kopig o5wiadczenia projektanta i projektanta sprawdzaj4cego
o sporz4dzeniu projektu technicznego, dotycz4cego zamierzenia budowlanego zgodnie
z obowi}ztj4cymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektern zagospodarowania dziaiki lub
terenu oraz projektem architekloniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotycz4cymi zatnierzenia
budowlanego.
- Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonyrn terminie rozpoczEcia rob6t
budowlanych dokonuje sig w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za po(rednictwem adresu elektronicznego, o kt6rym mowa w
ust. 4d.
- Minister wlaSciwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzenrrego oraz
mieszkalnictwa okre6li, w drodze rozporz4dzenia, wz6r formularza zawiadomienia
o zamierzonym terminie rozpoczgcia rob6t budowlanych, w tym w formie dokumentu elektronicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infonnatyzacji dzialalno6ci podmiot6w realizuj4cych
zadania publiczne, maj4c na wzglgdzie konieczno(6 zapewnienia przejr4rsto(ci danych
zamieszczany ch pr zy je go wypeln ianiu.
- Formularz zawiadomienia, o kt6rym mowa w ust. 4b, w formie dokumentu elektronicznego Gl6wny
Inspektor Nadzoru Budowlanego udostgpnia pod adresem elektronicznym okreSlonyrn w Biuletynil
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsluguj4cego go urzgdu.
Z.Do uLrytkowania obiektu budowlanego, na kt6rego budowg wymagana jest decyzja o pozwoleniu na
budowg, moZna przyst4pi6 po zawiadomieniu wlaSciwego organu nadzoru budowlanego o
zakoficzeniu budowy, jeZeli organten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi
sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art.54 ustawy z dniaT lipca 1994 r. - Prawo budowlane).Przed,
przyst4pieniem do u2ytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowi4zany :uzyskal decyzjg o
pozwoleniu na u4tkowanie, jezeli na budowg obiektu budowlanego jest wymagane pozluolenie na
budowg i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyj4tkiem warsztat6w rzemieSlniczych,
stacji obslugi pojazd6w, rnyjni samochodowych i garairy do pigciu stanowisk wl1cznie), XVIII (z
wyj4tkiem obiekt6w magazynowych: budynki skladowe, chlodnie, hangary i wiaty, atakae budynk6w
kolejowych:
nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straZnice przejazdowe
i rryjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyj4tkiern plac6w skladowych, postojowych
i parking6w), xXIv (z wyj4tkiem staw6w rybnych), xxvll (z wyj4tkiem jaz6w, wal6w
przeciwpowodziowych, opasek i ostr6g brzegowych oraz row6w melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob.
art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
3. Inwestor moze przyst4pi6 do u4rtkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich
rob6t budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na urytkowanie wydanej przez
wla6ciwy organnadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dniaT lipca 1994 r. - Prawo
budowlane).
4. Inwestor zarniast dokonania zawiadomienia o zakortczeniu budowy moae wyst4pi6
z wnioskiem o wydanie decyli o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art.55 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).



5. Przed wydaniern decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlaSciwy

organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowi4zkow4 kontrolg 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 przeprowadzeniaobowi4zkowej kontroli budowy (zob. art.57 ust.6 ustawy zdniaT lipca1994t.-
Prawo budowlane).

x
Decyzja o pozwoleniu na budowg wygasa, jeZeli budowa nie zostala rozpoczqta przed

uplywem 3 lat od dnia, w kt6rym decyzjata stala sig ostateczna lub budowazostalaprzerwarLanaczas

d\tZszy niz3lata.

Informacia w sprawie nod numerem telefonu 85 879 74 52htb orzezpoczte emailz
ekulikowska@ um.bialvstok.pl
Osoba prowadzaca:
Ewa Kulikowska


