
łbplH
#i  %rS€iawj#

ża*ifizisrdEa" pffij5kt budQw!ą
d}a gpółki  Dłu€

3 gisd&ibą wg WFo€ła

daEe"Sęsig bud#ni#ćw

§ieci żewn

F*®j€ffln*:
&rcft}tffi&ffinicg
Iz@y Ar€h!€8

udzielam pQ=wQ!ĘBnia na bud®wą

Siffis8S  PĘrk  Z ®as.
+1DO),  ul.  Ób®mi#kB  19,

inHY€h Z: 9

h Fffi# u!* Zat®rskie± "e

amsp

{®z`nEczęffiie gsst©z#jfiffi d%iatka  nr:  16/1j AR~ i4,  gbręb 2@kpźów).

"rłymi,
prawlą€zy i

r     mż.     afgh.     Pietr    Zvbura,     p®giariają€y     ti#rawniĘnia     bwd©wlans     w    sps€j@lffi®ści_ 1   -_ i*isL.          .ł?]  `..zii.         o   .-~1           -ł  'n-'-?'r          r-~~    T   ~   T  ,   `    +                ,

nprmBj§hkź%#gtniabe&Sgraniffieńflr23/Sg/DS{A,C2ł®nskB®in®#ląsksejOkrągSwejRady

ż 5achnw&ni©m iisstępu3ący€ti warunków:
1.     rtibgty   bŁ*dSw!an€   nsiĘży   #rę)wadzić   prz€strasgając   u§talsń

uEg#dnienń@€h   i   BpmiaGh   Srał   %   c!b""ią#ują#ch
realizag3i "bjekąów tiwdow!arty3h,

ż  aft.8§ lątnja  Żfl$1   r,  Pra

ZrlgH®ę Ea#yl©nier

waffiig  Sią
h  butiowę

ie   r®bót
a  i j€gS

be&?igffiafi}*  o5łana mi

ąĘFęh  ż art,  35  ust*  1  pkt  &-4;  arŁŁ  42 ust.  2  i  3  ustaw# a dnią  ?  lipffi  i9$4  r.  "  Prawo



##i  %rS€!8Wj@

Ębplft

ża1:tfizisrd=a" pffijĘkt budQw!a
d'a gpółki

3 gisd&fbą Wg WFfl€ł

daiewsą#iu bud#fl#ó" miesĘlsalny€h wie
z@gospi*damwan§Em ta!rsnu ®i.aE nĘegbędn

F*®jeffin±:
&rch}ffi*ESniffi
Igby Ar€hi€§

udzielam

inrty€h z 9 amip
pr&yłą€Ęy i

Ókr€gSwej  Rady

gie€i zewnĘłrż«y€h Bffi# «#* Zat
{®z`nB#ęnie gsti©z#jfiffi d%iatka  fir:  Ł6/lj  AR~ i4, eibręb Z@krzów).

r     mż.     ar€h.     Pietr    Zvbura,     pSsiariaj&€y     ti#rawn€Ęnia     bwd©wlang     w    spa€j@l"ŚsiL  *    h_  J

npr#8*kź%#g,nia  hę%  S8raniffisń  fir

ż 3achQw&ni©m risstępująsTfiti waru nków:
1.     r®bsty   błjido

uEg#dnienź©€h w   cib""iąąująqych   przę#igach
Ęży   #rĘ)wadzić   przg§trasgąjąc   u§talań   za"arąf€h

BpmiaGh   uraz
reś!izatii abjękąów budewlanv€h,

ż  ari.8§ ietr!ja   2001   r.   Praw#  a€ftmSy
edtistawaHis

ie  robót
a  i j€gS

ffiy€i&  p®jąztió
strsfy r&Ęńt pSwsdu3ą€yeh zngHr}ę Ea#yl€nier

buti#wę  i &Stie&Sę€Ćffsft}8  ogiana mj

z art.  36  us*y  1  pkt  &m4;  arŁł  42 ust,  2  i  3  u3tawy a dnią  ?  lipca  i9$4  r,  u  Prawo

w#b©um.w®€,p!
bip.um,wrB€xp!



Na  p®dgt@wig art.  28  ust.2  u5tawy #raw#
t:Łłt,  ®rgam  administra€ji  architektonic2noa
r#ku  poi#fsmSw&}
prz#st"gujągyst §trS

pĘ}§tęp®wariia  fi  j€go  w§żcżęciu  cira2  p®inf#rmSwał  S  upra"nisniach
gastępQwania wyniksśą€y€h z art.  io kpa

W    zwiąąkŁ€    E    uEy§kBnigm    w    dniu    6    rnarca     2$1S    {!.dz,
z€ strcm  pgstęp®war3ia,  rtie!®bjętsi gawia

a818  r#ku zB wzglę#u  na tir&k daflych  kSr€spSndem€vjnyGh.  tut,  ®rgan,

82żl/żSłB}    adrEsu
m z dn§a  16  !uŁeES

mam z dnia 7  marca
ż018   rSku   pąinft*rmaw@ł   str®rię   nigobjętą  ww.   zawiadomiani@m   o   wszczęciu   póstępowania
administracyjm5go " pfż©dmi®towej sprawie ofaż o jggo przgbi€gu, żgSdnie z art.  10 K.p.a.

ż3  }utęgQ  #SŁs  roku  irąwEstór,   pSprE€z  p€łn®mocnika,  zbżyi  w  {ut.  organie  wniosek
{I,dz*  695E/żSis) ® żawźę5§Żerija  prowa#zonggfi pBstępĘwania*

strgm  SQ§tęp®wanie zaw!ę§z®rio  pG§tBnowS@nigm  mr 949/2018 z dnia  i3
m&rca 2tiisr.

1  cgErwcfi  20łsr.  dS  ttit.  Sr
pe*m#mScniks, ż praśBą o  SS#jĘ€i% z
1ł  }ipcB ESAs r®kuy p®St@r!awi€nigm  Nr

AnaligS      Bkt
przgprsw&tig©na

•      brBk    zgQ

#®stęp®wania (I.dz.  1gs74/2018)
8, pQ§tęp®wania z®stał® podjęte.

ęł®  pismo  łnw€§t®ra,  reprezentowanego  przez

®raz     załąffimnegS      d®      vmic!§ku      prQjektu      budowłanego,
?SgĘępswar{ia,  wykEza{#,  żś  prożekt budowlany  posiada

ci    przyj€tych    w   #ra]`€k€j#   rSzwjązań   8   \#ym®§ami   obowiązującego
am  zagQspodarowania

Uchwałą R#dy
w  rejonig  ulicy  St®czniowej  we

nr %V#I/3?0/1ł  z  dnia  17
!isŁ®pada 2till  r.;

®     brak   p®Sania    "skaźHika    p©wf€fzchni    Sbgźam    żainwe§t®"an±a    r    d]a    ffi!ej
inwa§t#cji,

o     bfak wskażnika  p®wi©rz€hn} ti}c*QgiHnig €Zynngjr
®     bFak bjlaf}su mi€js€ pastQjawych #!a rQ#erów
@     brakzgSd"śgi
a    brak

p@żwslemiu fla

Sd §Sr®ny dżiałki  13/3
obSwiązŁSjącymi i nieprEąkracza?nym i

d#kumentśw:
c€naśląskiegĘF     Waj

prowadżenf©       prffi#       z

liniami ga&udowy,

rN@tar&     żabytków     o
na      Ęengnig      zabytku

a#ch@alĘ!©i#ffi#gći,
o    brak   uzgQdnienia   Żarząticv   Bróg   i   Utrzymania   Miasta   w   EBkrg§iĘ   obsługi

#Sffiuffiiksc#5ffi€j,
a     brak  de€#z5!   o  środ®wjsk®wycłi  uwarunkSwaftiach  żwiąganaj  z  przSdmiotową

inw8stytią
W   związku   z   Sym,

1i   )ipca   ż0łs  rakuf   wy

d® wniS§ku

ostafl®wiert}em   Prgzydgnta    WrScławia    nr   2355/2018   z   dnia
na   p®dstawie  artł   35   ust,   3   ustawy  Prawg   gudow}ane,   na

#bSwiągek  u§un!Ęcj"a  ni€prawidSow®ści  stwferdzmvch  w  zafączanym

1? B§i3rpflia <2Q18  mku  pałnarfi®€nik lnwe§
"yd"żenia  ±ermi"  wyznaczSnĘgo  na

cią budar"!afiym {lS#. a9S$8/&Q18)

zł®żył w Sut,  DrganiĘ WnĘ®s©k na  piśmie w
iĘEi@   Hjepffi"isławQści   §bnfierd"ny€h   w

Na  p®dstawle arŁ. ?? §a  i  art.  123  ustawy  K®dekgu  po5tępówĘni©
Wracławia   wyriał   pEistan©w§@nie   nr   żS2ti/2Słs   z   dnia   21   si@rp

c!StanSwiSnie  nr 23B5/a818 w zakresi€  terminu  #rz€widzianagS  na  usunię
i wyEnącgył npwy tarmin na  uzup©łnigfifa.

ego  Prezydent
ąórym   zmigrtił

tiiĘprawidł®w©ścź

Uzupgłni€nia  brakówż  wyRażanv€h  w  p®§tanawi€niu  nr  23B5/ż$18  dokSnanS  w  dri§u  16
p@źdżisrn!ka  aSŁ8 r®ku.

N{Bruch©m#ść przy  u{»  Zatorgki©j  we  Wmcławiu  {16/łj  AR*  14f  abr#b  Ż&tirsów)  nię j€st
abjęta ęchrsną k®fi§grwa±Ę}r§ką {hrsk wpjsu d® gmimgj swirign#jl  zab#kSw}  w zwsą%ku a ffiym,
nie  był®   paflstaw  HS  wy§€ąpiania   dD
budDwlanvcfi  Qbjątych  wniaski@m  g
Prawo Bud®wiane!

iggS   Karłs©rw&łgrs
grudnia  2tii7  mkŁS,  zg®

tffiw  o  uzg@dni€fiłe  prac
z 5ri.  3S u#t,  3 ustawy

Zach®wują*  wymaganla   art*   1S   §1   }   ari:.81   K,p,a„   p!§m€m   ż   dnis   łż   paździBrnika
Żsis   rok"   tut.   Srga
dowQdowęgó ®raz ®
t€rmirłie #®  drSia  2E  paśd
p#stęp#"ffn ia nia §kGrzy

Sinfarmowa}    s
ści  wyp®wią

ika  2$18  rQku.

posaĘp®wania    Q    zakońĘzęniu    postęp®wania
stron W 5prawie żgr®mad%#nag® materiału  w

DS  dnia
a z ww«  uprawnienia.

aa  pażdE§%mika  źcłs r3ku żadrła ze str®n

SłroF!©  a



Pmję" bud®wla ę p@ES§t@łĘ wa"nki  pla"  mi©j§cSwggS.

St"na 3



P®uczeftie
W®jew®dv  Dtiift®ślągkĘegeb  za   m#Ym   pośredfliftw©m  w

p®sSęp®#ama  adffiinistra€yjrtega  w  Srakg{g  biesu  #grminu  do

i  pgz#Eł"guse  odwolainie  da
4 dn3 i=iid dnia d®ręcz}9riia,

a  łreścią  Brt.   1&?a  u§ti±wy  Koti@ks*11   (       ``_-.'' ---- '_      r   __'---&l

żg  łrzac  się  prawa  da  wni€§ig!nta  6dwri8Hia  wBbsc  Srganti  sdmifiistraeji
pubEi*zngj, który wydał de
Z  dn§em  dareczenia  c#&Sr!

ft.127a  §  1  Kpć3}
wiadczeftia  o  zrzżczariiti  Gią  Prswa d©  wflSa§ięnia  #dwtiania  prżęż  QgĘatn}ą

12P@ §  2  #pa).żST§śń-n` P-śt`8-riwania,-dsgygąa S&a5€ §ią Qststeczna  i prswSmGsn8 !ałt,

O SpłaEia skaFbgwgj E

(plecżęś Ok*ąg!a)

1.       PINB w€ WriiaicławiS  +  1  €gE.  prDj.  @uti.  {a t®my}

! @płatis skarb3w83 #a pod®€aw!© art.2 ust,l  pkt 2 ustswy
tiednofw t©kst Bz*  U` 3§ł8#., pSg,  ł044).

# ##b PREż"E"%

iema ! psda!§ o#nby

tsmyi
ą,1$88, iiBC,  iłoDż  113~138 we WrocławiS

:gS:°nzsgcFąę::as,ĘggjębBU«dd°o#ź%fowjłeaźt€:#{°drgł=fltE:;:cżenĘ

zająs€ sS bezpi€czeńs±wa  1  ochr®ny  zdrQwśs
kźB 33ŚwiadĘ±"ge, Ó  k€órvm  m®wa

rym  mĘ"© w ars,

M#WiK
W*tiffiiH} Pstsskńw 1 ®St

#yjg%;graQris:#!żnąR®m#waumw
Zsr3ątiu 8§®d©til,  KsrtBgrgfij i Kata5Ę" mi#ja#iEgo

w sme ł2 ust. 7 ustBiayy z snl© 7 łfpcą
usta8®"jRnj©    fąadżc!ru

*a"a ff!i!śińi±#*±ce::]=iią", ę ffió"m moSa # arg.  a,2 w#ł  7 u
3}      l#Srmati3ą &swi##ająęą #a#e z©m!@§z€zsnĘ W Qg*BsssniŁi,  o ust. a pkt 2 tistawy g dn!a

? irpca  16i4~^r. w  Pr-a*o` bud#w{ane {aSb. art. ĘA~ust.  4 u§Ławy % dnja 7 alffim  ł*SS r^  u Pr@w® btiti"wiafig?.

X"i!_*%*  tEB

5.     Przd
bLłdSw!ang
budQwi3ne
u%k©wsnl8

p®zw€lentu
B#fi®wiĘnsgS p#s#

tiż*®wBrilg wydar!9j  prsea w}aściwv ®rgan  riadg®Fu
a 7 #p€$ 1g# r. -Prawti btidSwl©ne}.

uffi*  6  uffiawy z dnla  F }!p€@

aud®wisnggQ {zobx

BŚĘ:*.$2:astk:#%Ę:nś:Ęab%d,#EFgęg843rr"#*ć5a;#i#„eeT.awydffi"ffiv%
ria   uż#tkowanje
tid®wy  8

F, - PrawQ buriSwśsriąS,

®b!gkŁu   budowian6S®  wia#!wy   ®rgątt
§9S  u€!}t©#y  z  tin!a  ?  !!p€a  Ł$9#  r.

ianę).  WrS!&sak o udzlgleriia
#Botrir5ą;RffiwĘ3  kóm!S  bwdsiary  iĘobg

St?Sfta S


