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DECYZJA NÍ ..n?.4,/ĺ 201'3

Na podstawie art. 28, art. 33 ust, I, art, 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2OIOI. Nr 243, poz. 1623)
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
adm in istracyj nego (jednolity tekst Dz. U. z 2073 r., poz. 267) oraz art. 92 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ' o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z
2001 r. Nr 742, poz. 1592 z póżniejszymi zmianami).

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 07.06'2ol3r. L'dz'
17860/2013, złożonego przez inwestora Dolnośląskie centrum onkologii' z siedzibą
przy pl. Hirszfelda 12 We Wrocławiu, W imieniu którego działa Pan Jędrzej Kapica

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na fudowę/
rgłtłor*ę/ Wykonanie robót budowlanych r)

Dolnośląskiemu centrum Onkologii'
z siedzibą przy pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu

dla inwestycji poĺegającej na:
przebudowie pomieszczeń na cele brachyterapii w części
budynku B (część południowa) pĺzv pl. Hiľszfelda 12 We

Wrocławiu (dz. nr 9, AlÝl 23, obręb Południe)'

Kategoria Obiektu:
XI - budynki służby zdľowia
autor projektu: mgř inż. arch' Marek Jacak nr upr. o7loglDoIA' Wpisany na listę
Dolnośląskĺej okręgowej Izby ArchitektóW pod numerem DS _ 1318
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z zachowaniem następujących warunków
ust, 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane:

1' Szczególne warunki zabezpieczenia

zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 oraz art' 42

terenu budowy i prowadzenia robót
budowlanych 2):

. roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, przestrzegając obowiązujących przepisów dotyczących realizacji
robót,

. zapewnić objęcie kierownictwa budowy, przez osobę posiadającą uprawnienia
budowlane W odpowiedniej specjalności,
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. Zapewnić opracowanie przez kierownika robót
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (aľŤ. 18 ust.1
budowlane),

. obszar prac budowlanych naleŻY zabezpieczyĆ
niepoWołanych.

budowlanych planu
pkt. 3 ustawy Prawo

przed dostępem osób
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3---Termin'*tozbiórł<i+

obszar oddziaływania obiektu (-ów), o którym
budowlane; obejmuje nieruchomości przy
oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 9' AM
1'5, AM 22, obręb Południe.

mowa W aľt. 28 ust. 2 ustawy - Prawo
pl. Hirszfelda 12 we Wľocławiu
23, obręb Południe, oraz działki nr L4,

UZASADNIENIE
Do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia W dniL

1o.06'2013r wpłynął wniosek inWestora, w sprawie udzielenia pozwolenia na:
przebudowę pomieszczeń na cete brachyterapii W części budynku B (część południowa)
przy pl. Hirszfelda 12 We Wrocławiu (dz' nr 9, A|Y 23' obręb Południe).

Na podstawie art. 26! 5 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania ad ministracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r' Nr 98, poz' Io7L z pőżn ' zm')
i aľt. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r
Nr 225, poz. 1635) Wezwano inwestora do dostarczenia dowodu wpłaty należnej
opłaty skarbowej (pismo z dnia L4.o6.2013r). Uzupełnienie Wniosku, złoŻone przez
inwestora w dniu 14.06.2013 r. (1. Dz. 18488/2013r), usuwa wskazane w w/w
wezwaniu braki.

Rozpatrując Wniosek inwestora, tutejszy organ administracji architekton iczno-
budowlanej określił obszar oddziaływania inwestycji objętej tym Wnioskiem' ina
podstawie aľt. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane ustalił strony postępowania.

Zgodnie z wymaganiem art. 61 S 4 Kpa zawiadomieniem z dnia 19.06.2013r.
strony postępowania zostały poinformowane o Wszczęciu postępowania
W przedmiotowej sprawie, oraz uprawnieniach Wýnikających z art. 10 Kpa.

Zgodnie z art. z art,39 ust. 3, ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r,
w oparciu o Wykaz obszarów W Wojewódzkiej ewidencji zabytków, projekt został
wysłany do Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu uzgodnienia (pismo z dnia
L2.o7 '2ol3r). W dniu 26.07.2013r do Wydziału Architektury i Budownictwa wpłynęło
Postanowienie nr 3Ĺ7/2oI3 z dnia 23'07.2o13r lYiejskiego Konserwatora ZabytkóW'
uzgadniające planowaną inWestycję.

Po analizie projektu budowlanego organ, działając zgodnie z art. 35 ust. 1

ustawy Prawo budowlane, stwierdził kompletność projektu budowlanego iposiadanie
wymaganych opinii, uzgodnień. pozwoleń i sprawdzeń' Inwestor dołączył odpowiednie
dokumenty Wynikające z art.33 ustawy Prawo budowlane jako nĺezbędne do wydania
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1) istniejąfYeh ::obiektéW budowlanyeh nie pruewidzianyeh do dalszegÔ
t''żYt*owaftia-ą -

Hfiwesteř-'esFŻebowłqřanYŤ
ł) zawiadomié WłaśeiWY organ nadzoru bHdowlanego o zakońezeniu budowY:o

ną

2) prŻed przystąpięiem do Hżytkotvania uzyskaé ostateeŻną deey4ę o pozwoleniu
ftffi,żqŕt*owaftĺe-:

6' Kierownik budowy (řebóĐ jest obowiązany prowadzić dziennik budowy łub
rezbł#ki oraz umieścić na budowie lub rozbĺórce w widocznym miejscu tablicę
informacyjną oraz^.ogłoszen ie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochronv zdrowia ')'



Wnioskowanej decyzji. Projekt został uzgodniony pod
hĺgienicznych i zdrowotnych bez zastrzeŻeń.

Względem wymagań

Projekt został Wykonany przez osoby posiadające Wymagane uprawnienia
budowlane, i legitymujące się aktualnym na dzień opracowania, zaśWiadczeniem
o przynależności do właściwej izby samorządu Zawodowego. Projekt zawiera
oświadczenia projektanta, o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami Wiedzy technicznej. Z uwagi na powyższe
orzekam jak w sentencji decyzji.

od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za moĺm
pośrednictwem W terminie 14 dni od dnia doręczenia.

(pieczęć jmienna i podpis ;51oR1)EBro?ľá2ĺłiďnEĺáöatłydania decyzjl)

(pieczęć okrągła)

Pouczenĺe!
1' Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które

jest Wymagane pozwolenie na budowę, WłaściWy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczęciem, dołączając na piśmie :
1) ośWiadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa l

ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także
zaśWiadczenie, o którym mowa W art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) W przypadku ustanowjenia nadzoru inwestorskiego - ośWiadczenie inspektora nadzoru
inWestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inWestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a także zaśWiadczenie, o którym mowa W art. 12 ust. 7 ustawy - P[aWo
budowlane,

3) informację zawierającą dane zamieszczone W ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust' 2 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane

2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed Wykonaniem Wszystkich robót budowlanych
pod WarUnkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wydanego przez Właściwy organ nadzoru
budowlanego.

3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest Wymagane, do użytkowania obiektu
można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do Właściwego organu nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ W tym terminie nie Wniesie sprzeciwu W drodze
decyzji.

4.

Edzielenie pozwolenia na użYtko\ryanie stanowi }YeŻtYanie Wlaśeitĺege erga']u de Przeprowadzenia
obołńŕiqřka'Ýej-kontfďi o

1) Jeśli nie zachodzą Wymienione okoliczności lUb potrzeba - skreślić.
'Ż) Niepotrzebneskreślić.

załączniki:
1' Pľojekt budowlany- 2 egz. pľoj. bud' --

otrzymują!
ĺ/aż\ léA.,di v^^iŕ^
>/ ,,chaber" sp. z o. o., ul. chabrowa 2I, 53-224 wrocław
3. zaÍząd Dróg iUtrzymania Miasta, ul Długa 49' 53-633 Wrocław
4. ala

Do WiadomościI
1 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, pl. solidarności 1/3/5, 53-661 Wľocław
2 WOIP UM
3 Dział Rejestracji Graficznej -W/m


