STAROSTANQWOS,TDECKI
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Naszznak:BUD.6740.2191.2017

DECYZIAN"..f..{- nl:c
Na podstawieart. 34 ust. 4, art.36aust. I w zwi4zkuz art. 82ust. I i ust. 2 ustawy
z dnia7 lipca 1994r. Prawobudowlane(Dz. U. z 2017r., poz. 1332,ze zmianarni)oraz art.
104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postgpowaniaadministracyjnego
(Dz. U. z 2017r., poz. 1257)po rozpatrzeniuwnioskuz dnia 7 listopada2017r. zloZonego
przezinwestora:O5rodekSanatoryjno-Wypoczynkowy
Lwigr6d Sp.z o.o.,z siedzib4przy ul.
Nitribitta 6, 33-380Krynica-Zdr6j
ZMIENIAM
decyzjg Starosty Nowos4deckiegonr 851/2016z dnia 30 czerwca 2016 r. znak: GB11.6740.667.2016,
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 siedzibqprzy ul. Nitribitta 6, 33-380Krynica-Zdr6jpozwoleniana
rozbidrkgbudynkugospodarczego
oraz rozbudowgbudynkusanatorium,,Lwigrdd" o zalclad
przyrodoleczniczy
z basenemrehabilitacyjnymna tereniedzialki ewid. nr 1405potoaonejw
miejscowoiciKrynica-Zdr6j,obrgbewid.Krynica-Zdr6j,w nastgpuj4cyspos6b:
ZATWIERDZAN4
projekt budowlany zmieniony w zakresie rozwiqzari architektoniczno-budowlanych
wewn4trz rozbudowywanej czgSci(tj. czg3cizakladu przyrodoleczniczegoz basenem
rehabilitacyjnym) oraz w zakresie zagospodarowania terenu w czgsci dotycz4cej
wymiaru zewnqtrznegorozbudowywanegobudynku.
Pozostalewarunki zawartew decyzji StarostyNowos4deckiego
nr 851/2016z dnia 30
czerwca2016 r. znak: GB-I1.6740.667.2016,
zmienionej decyzj4 nr 82912017z dnia 16
czerwe 2017r. znakz8AD.6740.776.2017
nie ulegajqzmianie.
utorztrprojektu:
- upr.Nr 351/90AilLdo sporz4dzania
mgr in2.arch.MiroslawaHerczyrfiska
projekt6ww zakresie
rozrvti4zah
architektonicznych
wszelkichobiekt6wbudowlanych,
za$wiadczenietr
6dzkiejOkrggowej
RadyIzbyArchitekt6w
RPnr ew.LO-0107
mgr ini. PawelMaciejewski- upr.Nr 156/90/WL
do sporz4dzania
projekt6ww zakresierorwi4zan
konstrukcyjno-budowlanych
budynk6worv innychbudowli,z wylqczeniem
linii, wgzl6wi stacji
kolejowych,dr6g oraz lotniskowychdr6g startowychi manipulacyjnych,
most6w, budowli
hydrotechnicznych
i melioracji wodnych, zaSwiadczenie
N.6dzkiejOkrggowejlzby Inirynier6w
Budownictwa
nr ew.LOD/BO/1673102
Obszaroddzialywani4 o kt6rym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane(Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianani) obejmuje dzialkgewid. nr: 1405
polohonqwmiejscowoSciKrynica-Zdr6j,obrgbewid.'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 6,33-3280Krynica-Zdr6j
w sprawiezmianyw/wym. decyzji.

Planowanazmianajest zgodna z miejscowymplanem zagospodarowania
przestrzennego
UzdrowiskaKrynica-Zdtlj (Obszar| - Zdr6j) zatwierdzonym
Uchwal4Nr XXVil.165.2012
RadyMiejskiejw Krynicy-Zdrojuzdnia2Tczerwca2072r.(Dz.tJrz. Woj. Malopolskiegoz
dnia24.08.2012
r., poz. 4091) - tereno symbolul.llz.l9- terenyzabudowyuslugowej.
Terenprzeznaczony
pod inwestycjgniele|y w obszarzeNatura
2000.
Przedlo2onyprzy wniosku projekt budowlany zostalwykonany przez osoby posiadaj4ce
wymaganeuprawnieniaorcz spelniawymaganiaokreslonew art. 34 ust.2 i usi. : ustawv
Prawobudowlane
InwestorzloZyloSwiadczenie
o posiadanymprawiedo dysponowania
nieruchomoSci4
na cele
budowlane.
Od niniejszejdecyzjiprzyslugujeodwolaniedo WojewodyMalopolskiegoza poSrednictwem
StarostyNowos4deckiego
w terminie14 dniod datyjej dorgczenia
W trakcie biegu dwym. terminu stronamohenzec sigprawa do wniesienia odwolania.Z
dniem dorgczeniatut. organowi odwiadczeniao zrzeczeniusig prawa do wniesienia
odwolaniaprzezostatni4ze stronpostgpowania,decy4astajesig ostateczna
i prawomocna,a
zatetnnie mozepodlega6zaskar2eniudo
Wojew6dzkiegoS4duAdministracyjnego.
Niniejsza decyziajestzgodnaz 2;4daniem
wszystkichstron a zatemzgodniez art. 130 $ 4
ustawyKodekspostgpowania
administracyjnego
podlegawykonaniupieduplywem termlnu
do wniesieniaodwolania.
Projekt budowlanyopieczgtowanypieczEciqStarostwaNowos4deckiegostanowi integraln4
czg36decyzji.
ADNOTACJADOTYCZACAOpLATy SKARBOWEJ:
Wydanieniniejszejdecyzji nie podlegaoplacieskarbowejzgodniez art.2 ust. 1 pkt. 2
ustawyzdnia
16listopada2006r.ooplacieskarbowej(Dz.U.
z2016r.,poz.lB2Tzezmianami).

ZA6WIADCZENIE
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3. PINB dla powiatu nowos4deckiego + projekt budowlany i egz.
4. Uruqd Miejski w Krynicy Zdroju (organ podatkowy).
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