
STAROSTA NOWOS,{DECKI

Nasz znak: BUD. Nowy S4cz, dnia I 0 06 2011

DECYZJANr .8!F-..DOIl

Na podstawie afi. 34 ust. 4, ad. 36a ust. I w zwi4zkrr z ar1. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dfia'7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 t., poz. 290, ze zlinia&a/li.l) olaz afi.
104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks PostQpowania Administaclnego
(Dz. U. z 2016 r., poz.23, ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku inwestom: OSrodka
Sanatoq.lno-Wczasowego Lwigr6d Sp. z o.o., ul. Nitribitta 6, 33-380 Krldica-Zdroj

ZMIENIAM

decyzjg Starosty Nowosqdeckiego nr 851/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. znak: GB-
11,6740.667,2016 udzielaiqcq investorovr'i. Oirodek Sanatoryjno-Il/ypoczynkot|y ,,Lwigr6d"
z siedzibq przy ul. R. Nitribitta 6, 33-380 Krynica-Zdrij pozwolenia na rozbi6rkg budynh.t
gospodarczego oraz rozbutlorNg budynku sanatorium ,,Lwigr6d" o zaklad przyrodoleczniczy z
basenem rehabilitacyjnym na terenie dzialki ew- nt 1105 poloaofiej e miejscorrolci Kiynica-
Z<lr6j, obrgb ew. Krynica-Zdr6j, w n stgpuj4cy spos6b:

ZATWIERDZAM

projekt budowlany zrnieniony w zakresie rozwiqzari architektoniczno-budowlanych
wewnqtrz rozbudowFvanej czgsci (tj. czgsci zakladu przyrodoleczniczego z basenem
rehabilitacyjnym) oraz projektowanej pergoli na tarasie budynku sanatorium
,,Lwigr6d" lokalizowanego na terenie dzialkl erv. nr 1405 polozonej w 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.6740.667,2016 nie ulegaj4 zmianie.

Autor proiektu:
mgr int. arch. Wolciech Kurzeja - upr. nr Kl-234193 do projektowania w specjalnosci architektonicznej.
zaSwiadczenie Swigtokrzyskiej Okrggowej Rady lzby Architekt6w, nr ew. Sw-0095
mgr itri. arch. WarvEynicc Kuc upr. nr RP-Upr.5l4l91 do projekfowania w specjalnosci
archilektonicaej, zaiwiadczenie Malopolskiej Okrggowej Rady Izby Arch;tekt6w RP
mgr inz. Andrzej Paslernak - upr. n. Kl-110/97 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczefi w specjalnoici konstrukcyjno-budowlanej, zaswiadczenie Swigtokrzyskiej okrggowej lzby
Inzynier6w Budownicnva, nr ew. SWK/BO/0904/01
mgr ini Renata Kapusta - upr. nr ew. Kl-50/99 do projektowania bez ograniczeli w specjalnosci
instalacyjnej w zakesie sieci, inslalacji i urzqdzerl: $odociqgouych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych" zaswiadczenie Polskiej lzby Intyier6w Budownictwanr SWVIS/0239/01
mgr ini. Janusz Ambroziewicz upr. nr SWK/0048/POOE/06 do Fojektowania w specjalno5ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i rtz4dzei. elektrycznych ielektroenergetycznych,
zadwiadczenie Polskiej Izby In:rynier6w Budownictwa nr e$,. SWK,/lE/1604/01

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) obejmuie dzialkg ew. nr 1405 polo2on4
w miejscowoici Krynica-Zdroj, obrgb ew. Krynica-Zdr6j.
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W dniu 4.;qaja 2017 r. wpllnql do tut.
Sanatoryino-Wczas6wego Lwigr6d Sp. z o.o., ul.
sprawie zmiany w/wyrn. decpji.

UZASADNIENIE

Otrzymujq:
1. Inwestor + 2 egz. proj. budowlanego
2. Na
Do wiadomosci:
3. PINB dla powiatu norvosQdeckiego+ proiekt budo*4any
4. Urz4d Miejskiw Krynicy Zdroju (organ podatkowy)
MB

urzgdu wniosek inwestora: O3rodka
Nitribitta 6, 33-380 K4,nica-Zdr6jw

Projektowane zmiany nie dotycz4 zagospodarowania terenu. Planowana zmiana jest zgodna
z miejscowl.rn planem zagospodarowania pnestrzennego Uzdrowiska Krynica ZdrcJ
(Obszar 1- Zdr6j) zatwierdzonego Uchwal4 Rady Miejskiej w Krlalicy-Zdroju z dnia 27
czer.lca 2012 r. NrXXVIL164.20I2 (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z dnia 24 sierpnia
2012 t., poz. 4091) teren o symbolu lUz.l9 - tereny zabudowy uslugowej.
Planowana inwestycja nie lezy w obszaze Natura 2000.
Pzedlozony projekt budowlany zostal wykonany przez osoby posiadajqce \lymagane
upmwnienia oraz spelnia wymagania okredlone w art. 34 ust. 2 i 3 ustaw)'Prawo budowlane.
Inwestor zlozyl oiwiadczenie o posiadanyrn prawie do dysponowania niemchomo6ci4 na cele
budowlane.

Niniejsza decyzja jesl zgodra z z4daniem wszystkich srron a zatem zgodnie z art. 130 S 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postQpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,
poz.23, ze zmiailami) podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania.

Od niniejszej decyzii przysluguje odwolanie do Wojewody Malopolskiego za podrednictwem
Starosty Nowos4deckiego teminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Projekt budowlany opiecz9towany pieczgci4 Starostwa Nowos4deckiego stanowi integraln4
cz96i decyzji.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPT,ATY SKARBOWEJ:

decyzji nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. I pkt. 2
2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2"2016r.,p<>2. 1827)
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