STAROSTANOWOS,{DECKI
Naszznak:BUD.6740.776.201',l
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Nowy S4cz,dnia

I 0 062011

DECYZJANr.8!F-..DOIl

Na podstawieafi. 34 ust. 4, ad. 36aust. I w zwi4zkrrz ar1.82 ust. 1 i ust.2 ustawy
z dfia'7 lipca 1994r. PrawoBudowlane(Dz. U. z 2016t., poz. 290,ze zlinia&a/li.l)
olaz afi.
Administaclnego
104 i art. 163 ustawyz dnia 14 czerwca1960r. KodeksPostQpowania
(Dz. U. z 2016 r., poz.23, ze zmianami)po rozpatrzeniuwniosku inwestom:OSrodka
Sanatoq.lno-Wczasowego
Lwigr6dSp.z o.o.,ul. Nitribitta6, 33-380Krldica-Zdroj
ZMIENIAM
nr 851/2016z dnia 30 czerwca2016 r. znak: GBdecyzjgStarosty Nowosqdeckiego
11,6740.667,2016
udzielaiqcqinvestorovr'i.Oirodek Sanatoryjno-Il/ypoczynkot|y,,Lwigr6d"
z siedzibqprzy ul. R. Nitribitta 6, 33-380Krynica-Zdrij pozwolenia na rozbi6rkg budynh.t
gospodarczegooraz rozbutlorNgbudynkusanatorium,,Lwigr6d" o zakladprzyrodoleczniczyz
basenemrehabilitacyjnymna tereniedzialki ew- nt 1105poloaofiej e miejscorrolci KiynicaZ<lr6j,obrgbew.Krynica-Zdr6j,w n stgpuj4cyspos6b:
ZATWIERDZAM
projekt budowlany zrnieniony w zakresie rozwiqzari architektoniczno-budowlanych
z basenem
wewnqtrz rozbudowFvanejczgsci(tj. czgscizakladu przyrodoleczniczego
rehabilitacyjnym) oraz projektowanej pergoli na tarasie budynku sanatorium
,,Lwigr6d" lokalizowanegona terenie dzialkl erv. nr 1405 polozonejw miejscowosci
Krynica-Zdr6j, obrgb ew. Krynica-Zdr6j.
Pozostale warunki zawarte w decyzji Starosty Nowosqdeckiego nr 851/2016 z dnia
30 czerwca 2016 r. znak: GB-II.6740.667,2016nie ulegaj4 zmianie.
Autor proiektu:
w specjalnosci
architektonicznej.
mgr int. arch.WolciechKurzeja- upr.nr Kl-234193
do projektowania
RadylzbyArchitekt6w,
nr ew.Sw-0095
zaSwiadczenie
Swigtokrzyskiej
Okrggowej
mgr itri. arch. WarvEynicc Kuc
upr. nr RP-Upr.5l4l91do projekfowaniaw specjalnosci
RadyIzbyArch;tekt6w
RP
archilektonicaej,
zaiwiadczenie
Malopolskiej
Okrggowej
i kierowania
robotamibudowlanymi
mgr inz. AndrzejPaslernak- upr.n. Kl-110/97do projektowania
okrggowejlzby
bezograniczefi
w specjalnoici
konstrukcyjno-budowlanej,
zaswiadczenie
Swigtokrzyskiej
Inzynier6w
Budownicnva,
nr ew.SWK/BO/0904/01
bez ograniczeli
w specjalnosci
mgr ini RenataKapusta- upr. nr ew. Kl-50/99 do projektowania
cieplnych,
instalacyjnej
w zakesie sieci, inslalacjii urzqdzerl:$odociqgouychi kanalizacyjnych,
zaswiadczenie
Polskiejlzby Intyier6w Budownictwanr
SWVIS/0239/01
wentylacyjnych
i gazowych"
do Fojektowaniaw specjalno5ci
mgr ini. Janusz Ambroziewicz upr. nr SWK/0048/POOE/06
zakresie
instalacji
i
rtz4dzei.
elektrycznych
ielektroenergetycznych,
instalacyjnejw
sieci,
nr e$,.SWK,/lE/1604/01
zadwiadczenie
PolskiejIzby In:rynier6wBudownictwa
Obszar oddzialywania, o kt6rym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane( Dz. U. z 2016 r.,poz.290, ze znianami) obejmuiedzialkg ew. nr 1405polo2on4
w miejscowoici Krynica-Zdroj, obrgbew. Krynica-Zdr6j.

UZASADNIENIE
W dniu 4.;qaja 2017 r. wpllnql do tut. urzgdu wniosek inwestora:O3rodka
Lwigr6d Sp. z o.o., ul. Nitribitta 6, 33-380 K4,nica-Zdr6jw
Sanatoryino-Wczas6wego
sprawiezmianyw/wyrn.decpji.
zmianajest zgodna
terenu.Planowana
Projektowane
zmianynie dotycz4zagospodarowania
pnestrzennego
Krynica
ZdrcJ
planem
Uzdrowiska
z miejscowl.rn
zagospodarowania
(Obszar1- Zdr6j) zatwierdzonego
Uchwal4Rady Miejskiej w Krlalicy-Zdrojuz dnia 27
czer.lca 2012 r. NrXXVIL164.20I2 (Dz. Urz. Woj. Malopolskiegoz dnia 24 sierpnia
2012t., poz.4091) tereno symbolulUz.l9 - terenyzabudowyuslugowej.
Planowana
inwestycjanie lezyw obszazeNatura2000.
Pzedlozony projekt budowlanyzostal wykonany przez osoby posiadajqce\lymagane
budowlane.
okredlone
w art. 34 ust.2 i 3 ustaw)'Prawo
upmwnieniaorazspelniawymagania
prawiedo dysponowania
niemchomo6ci4
na cele
o posiadanyrn
Inwestorzlozyloiwiadczenie
budowlane.
Niniejszadecyzjajesl zgodraz z4daniemwszystkichsrrona zatemzgodniez art. 130 S 4
(Dz. U. z 2016r.,
administracyjnego
ustawyz dnia 14czerwca1960r. KodekspostQpowania
odwolania.
poz.23,ze zmiailami)podlegawykonaniuprzeduplywemterminudo wniesienia
za podrednictwem
Od niniejszejdecyziiprzyslugujeodwolaniedo WojewodyMalopolskiego
jej
StarostyNowos4deckiegoteminie 14dni od daty dorgczenia.
pieczgci4StarostwaNowos4deckiego
stanowiintegraln4
Projektbudowlanyopiecz9towany
cz96idecyzji.
ADNOTACJA DOTYCZACA OPT,ATYSKARBOWEJ:
zgodniez art.2 ust. I pkt. 2
decyzji nie podlegaoplacieskarbowej
1827)
2006r. o oplacieskarbowej(Dz. U. 2"2016r.,p<>2.
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