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DECYZJA nr 206122

Na podstawie art.28, art.33 ust. l, art.34 ust. 4 i art.36 ustawy z dniaT lipca 1994r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z poLn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 74 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2027r., poz. 735 z poLn.zm.) po tozpatrzeniu wniosku
o pozwolenie na budowg zdnia 16.05.2022r.

zatwierdzam projekt architektoniczno - budowlany
i udzielam pozwolenia na budowg

dla:
Muzeum Piast6w Stqskich w Brzegu

ul. Plac Zamkowy 1

49-300 Brzeg

obejmujqce:

remont pomieszczenia pracowni konserwatorskiej w budynku Zamku Piast6w Slqskich w Brzegu
ul. PIac Zamkowy l, na dz. nr 85/1.

Projektant:
mgr inZ. Michal Wyczalkowski. specj. arch.. upr. nr 73l93lUW.73l93lUW

(imig i nazwisko projektanta, specjalnoS6, nr uprawnieh i nr zaSw. o przynale2noSci do wla$ciwej lzby Okrggowej)

z zachowaniem nastgpuj4cych warunk6w, zgodnie z tre(ciE art. 36 ust. I pkt 1-4 ustawy Prawo

budowlane:
l. Szczeg6lne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych: roboty

budowlane prowadzi6 zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i uzgodnieniami:
w szczeg6lno6ci pozwoleniem Opolskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkow
nr 300A.{/2022 z dnia 13.05.2022r.

2. Czas uZytkowania tymczasowych obiekt6w budowlanych: xxx
3. Termin rozbi6rki:

l. Istniej4cych obiekt6w budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania: xxx
2. Tymczasowych obiekt6w budowlanych: xxx

4. Szczeg6lowe wymagania dotycz4ce nadzoru na budowie:
- ustanowi6 kierownika budowy,
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego $ 2 ust. 1 pkt 2 ) rozporzqdzenia ministra

infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzaj6w obiekt6w budowlanych, przy kt6rych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

UZASADNIENIE
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Brzeg. Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowg dol4czyl wymagane
dokumenty okre6lone w ustawie Prawo budowlane, wykazal sig prawem do dysponowania
nieruchomo(ci4 na cele budowlane, projekt zostal opracowany przez osoby posiadaj4ce stosowne

uprawnienia.



W zwi4zku z powylszym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Opolskiego za poSrednictwem organu, kt6ry
wydal niniejsz4 decyzjg, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze ztzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjq.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o5wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania ptzez ostatni4 ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jeaelijest zgodna
z Zqdaniem..Xry:l.,J|. h stron lub jeZeli wszystkie strony zrzeldy sig prawa do wniesienia odwolania.

lqTvllsli( |

\\ Naczelnik Wvdzialu
lludorr nictrva

(pieczgi okr4gla) (podpis i pieczgd osoby uprawnionej)

Otrzvmuia:
(I1 rraur..i, Piast6w Sl4skich w Brzegu - inwestor
| 2. ala

Do wiadomoSci:
l. PINB Brzeg
2. Gmina Brzeg
3.Gmina Brzeg - podatki

POUCZENIE
l. Zgodnie z art. 4l ust. 4 ustawy Prawo budowlane:
Inwestor jest obowiqzany zawiadomid organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawuj4cego nadz6r nad zgodnoSci4
realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpczgcia rob6t budowlanych, dla kt6rych wymagane jest uryskanie
decyzji o pozwoleniu na budowg (art. 4l ust. 4 ustawy Prawo budowlane).
2. Zgodnie z art. 42 ust. I ustawy Prawo budowlane:
Przed, rozpoczgciem rob6t budowlanych inwestor jest obowiqzany:
l) zapewniC sporz4dzenie projektu technicznego, z zastrzeleniem art. 34 ust. 3b, w przypadku: rob6t budowlanych

objetych decyzjqo pozwoleniu na budowg,
2) ustanowid kierownika budowy w przypadku: rob6t budowlanych objEtych decyzj4 o pozwoleniu na budowg; rozbi6rki

objgtej decyzj4 o pozwoleniu na rozbi6rkg,
3) ustanowid inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku: gdy taki obowiqzek wynika z decyzji o pozwoleniu na

budowq; obiekt6w budowlanych, okreSlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2;
4) przekazat, kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.
3. Zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane:
Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowg kt6rego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowg mohnaprzyst4pil, z
zastrzeLeniem art. 55 i ert. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakoficzeniu budowy, jezeli organ ten, w
terminie l4 dni od dnia dorEczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje siE.
Organ nadzoru budowlanego moze z urzEdu przed uptywem terminu, o kt6rym mowa w ust. l, wyda6 zaiwiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaSwiadczenia wylqcza mo2liwoSd wniesienia sprzeciwu, o kt6rym mowa w ust. l,
oraz uprawnia inwestora do rozpoczEcia uLytkowania obiektu, o kt6rym mowa w ust. I .

4. Zgodnie z art. 55 ust. I i 2 ustawy Prawo budowlane:
Przed przystqpieniem do u2ytkowania obiektu budowlanego nale2y uzyskaC decyzjg o pozwoleniu na u2ytkowanie, je2eli:
l) na budowg obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowE i jest on zaliczony do kategorii:
a) V, X-XVI, b) XVII - z wyj4tkiem warsztat6w rzemie5lniczych, stacji obslugi pojazd6w, myjni samochodowych i garazy do
pigciu stanowisk wl4cznie, c) XVII - z wyj4tkiem obiekt6w magazynowych: budynki skladowe, chlodnie, hangary i wiaty, a
takze budynk6w kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, shaZnice przejazdowe i myjnie
taboru kolejowego, d) XX, e) XXII - z wyj4tkiem plac6w skladowych, postojowych i parking6w, D XXIV - z wyj4tkiem staw6w
rybnych, g) XXVII - z wyj4tkiem jaz6w, wal6w przeciwpowodziowych, opasek i ostr6g brzegowych oraz row6w melioracyjnych,
h) xxvrrr-xxx
3) przyst4pienie do uftkowania obiektu budowlanego ma nast4pi6 przed wykonaniem wsrystkich rob6t budowlanych.
Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy mo2e wyst4pi6 z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu
na uZytkowanie.


