
STAROSTA NQWOS,TDECKI

Nasz znak: BUD.67 40.219 1.2017 Nowy S4cz, dnia ....,|.1..$]]{..?.Q19

DECYZIA N"..f..{- nl:c

Na podstawie art. 34 ust. 4, art.36a ust. I w zwi4zku z art. 82ust. I i ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zmianarni) oraz art.
104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 listopada 2017 r. zloZonego
przez inwestora: O5rodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy Lwigr6d Sp. z o.o., z siedzib4 przy ul.
Nitribitta 6, 33-380 Krynica-Zdr6j

ZMIENIAM

decyzjg Starosty Nowos4deckiego nr 851/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. znak: GB-
11.6740.667.2016, zmienionq decyzjq nr 829/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. znak:
BUD.6740.776.2017, udzielaiqcq inwestorowi: Osrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy
,,Lwigrdd" Sp. t o. o. z siedzibq przy ul. Nitribitta 6, 33-380 Krynica-Zdr6j pozwolenia na
rozbidrkg budynku gospodarczego oraz rozbudowg budynku sanatorium ,,Lwigrdd" o zalclad
przyrodoleczniczy z basenem rehabilitacyjnym na terenie dzialki ewid. nr 1405 potoaonej w
miejscowoici Krynica-Zdr6j, obrgb ewid. Krynica-Zdr6j, w nastgpuj4cy spos6b:

ZATWIERDZAN4

projekt budowlany zmieniony w zakresie rozwiqzari architektoniczno-budowlanych
wewn4trz rozbudowywanej czgSci (tj. czg3ci zakladu przyrodoleczniczego z basenem
rehabilitacyjnym) oraz w zakresie zagospodarowania terenu w czgsci dotycz4cej
wymiaru zewnqtrznego rozbudowywanego budynku.

Pozostale warunki zawarte w decyzji Starosty Nowos4deckiego nr 851/2016 z dnia 30
czerwca 2016 r. znak: GB-I1.6740.667.2016, zmienionej decyzj4 nr 82912017 z dnia 16
czerwe 2017 r. znakz 8AD.6740.776.2017 nie ulegajq zmianie.

utorztr projektu:
mgr in2. arch. Miroslawa Herczyrfiska - upr.Nr 351/90AilL do sporz4dzania projekt6w w zakresie
rozrvti4zah architektonicznych wszelkich obiekt6w budowlanych, za$wiadczenietr 6dzkiej Okrggowej
Rady Izby Architekt6w RP nr ew. LO-0107
mgr ini. Pawel Maciejewski - upr. Nr 156/90/WL do sporz4dzania projekt6w w zakresie rorwi4zan
konstrukcyjno-budowlanych budynk6w orv innych budowli, z wylqczeniem linii, wgzl6w i stacji
kolejowych, dr6g oraz lotniskowych dr6g startowych i manipulacyjnych, most6w, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych, zaSwiadczenie N.6dzkiej Okrggowej lzby Inirynier6w
Budownictwa nr ew. LOD/BO/1673102

Obszar oddzialywani4 o kt6rym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianani) obejmuje dzialkg ewid. nr: 1405
polohonqw miej scowoSci Kryni ca-Zdr6j, obrgb ewid.'Krynica-Zdr6j.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2017 r. wptyn+l do tut. urzgdu wniosek inwestora: Osrodka
Sanatoryjno-Wypoczynkowego ,,Lwigr6d" Sp. z o. o., ul. Nihibitta 6,33-3280 Krynica-Zdr6j
w sprawie zmiany w/wym. decyzji.



Planowana zmiana jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uzdrowiska Krynica-Zdtlj (Obszar | - Zdr6j) zatwierdzonym Uchwal4 Nr XXVil.165.2012
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdrojuzdnia2T czerwca2072r. (Dz.tJrz. Woj. Malopolskiego z
dnia24.08.2012 r., poz. 4091 ) - teren o symbolu l.llz.l9- tereny zabudowy uslugowej. 

-

Teren przeznaczony pod inwestycjg niele|y w obszarzeNatura 2000.
Przedlo2ony przy wniosku projekt budowlany zostal wykonany przez osoby posiadaj4ce
wymagane uprawnienia orcz spelnia wymagania okreslone w art. 34 ust. 2 i usi. : ustawv
Prawo budowlane
Inwestor zloZyl oSwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoSci4 na cele
budowlane.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Malopolskiego za poSrednictwem
Starosty Nowos4deckiego w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
W trakcie biegu dwym. terminu strona mohe nzec sig prawa do wniesienia odwolania. Z
dniem dorgczenia tut. organowi odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatni4 ze stron postgpowania, decy4a staje sig ostateczna i prawomo cna, a
zatetn nie moze podlega6 zaskar2eniudo Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego.
Niniejsza decyziajest zgodna z 2;4daniem wszystkich stron a zatem zgodnie z art. 130 $ 4ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego podlega wykonaniu pieduplywem termlnu
do wniesienia odwolania.

Projekt budowlany opieczgtowany pieczEciq Starostwa Nowos4deckiego stanowi integraln4
czg36 decyzji.

ADNOTACJA DOTYCZACA OpLATy SKARBOWEJ:

Wydanie niniejszej decyzji nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2
ustawyzdnia 16listopada2006r.ooplacieskarbowej(Dz.U. z2016r.,poz. lB2Tzezmianami).
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