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Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

2018r. poz. 2096), a także art. 36 ust. 1 pkt 11 w związku z art. 25, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23

lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018. poz. 2067.) oraz rozporządzenia Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.06.2017r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac

restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów

Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków ( Dz. U. z 2017r. poz. 1265)-
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.10.2021 r., złożonego przez Powiat Wadowicki, reprezentowany przez

P.Marka Chacińskiego

pozwala wnioskodawcy na rozbiórkę budynków dawnego Szpitala Powiatowego w Wadowicach-,
usytuowanych

na dz. ew. nr 4037/7,4035/1,4035/4,4035/2,4035/5 i 4035/3
przy ul. Karmelickiej 12/Szpitalnej w Wadowicach

zgodnie z projektem budowlanym pn.
"Rozbiórka obiektów przy ul. Karmelickiej w Wadowicach",

opracowanym przez mgr inż. arch. Marka Chacińskiego

I .Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac: styczęń 2022r.

II Termin ważności pozwolenia: 31.12.2023r.

III. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nałożeniem zobowiązań do przestrzegania

następujących warunków:

1. Wnioskodawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem;

2. w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania

Małopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków imion, nazwisk i adresów osób kierujących

robotami i osoby pełniącej nadzór inwestorki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez te

osoby wymagań, o których mowa wart 37c rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

22.06.2017r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych,

badan architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań

archeologicznych i poszukiwań zabytków ( Dz. U. z 2017r. Poz. 1265) nie później niż 7 dni przed dniem

rozpoczęcia robót budowlanych
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3. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego'
Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub wszystkich nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie
prowadzenia robót budowlanych, nie przewidzianych w uzgodnionym zakresie prac, a mogących mieć wpływ
na przyjęty zakres i termin ich realizacji.

UZASADNIENIE

Przeznaczone do rozbiórki budynki nie są wpisane do rejestru zabytków, nie figurują w wojewódzkiej i
gminnej ewidencji zabytków, są natomiast zlokalizowane na terenie wpisanego do rejestru zabytków układu
urbanistycznego miasta Wadowice. Zespół Szpitala w Wadowicach powstał z końcem XIX w., a następnie był
kilkakrotnie modernizowany. Budynek główny nadbudowano w okresie międzywojennym, a w 1976r.
rozbudowano o skrzydło boczne. Niezależnie od przeprowadzonych modernizacji oraz przebudowy, które
doprowadziły do utraty charakterystycznych cech stylowych, zespół nadal stanowi charakterystyczny dla
układu urbanistycznego miasta zespół budowlany, otoczony kompleksem zieleni wysokiej. Mając powyższe
na uwadze pismem z dnia 15.02.2021r. sygn. RO.5181.13.2021.0W1, Małopolski Wojewódzki Konserwator
Zabytków dopuścił rozbiórkę budynku stacji dializ, magazynów, stacji trafo, budynków administracyjnych i
usługowych położonych na dz. ew. nr 4035/4 i 4035/5 oraz budynku usługowo -mieszkalnego położnego na
dz. ew. nr 4035/7, pod warunkiem zachowania najstarszej części szpitala w obrębie korpusu głównego oraz
skrzydła bocznego od strony ul. Szpitalnej. Zalecono również zachowanie i przeniesienie tablicy
pamiątkowej poświęconej papieżowi Janowi Pawłowi II, zachowanie kamiennej podmurówki ogrodzenia od
strony ul. Szpitalnej i Karmelickiej oraz ceglanego ogrodzenia od strony ul. J. Słowackiego. Następnie, w
związku z katastrofą budowlaną w wyniku której zawaleniu uległa ceglana część ogrodzenia szpitala oraz w
związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą rozbiórkę fragmentu muru od
strony ul. Słowackiego, a także na podstawie przedłożonej ekspertyzy o stanie technicznym korpusu
głównego szpitala, w wyniku spotkania z Przedstawicielami Starostwa Powiatowego pismem z dnia
04.08.2021r. sygn. R0.5181.13.2021.0W.AMC wydano zalecenia do koncepcji zagospodarowania terenu
oraz nowej inwestycji,- zakładającej odtworzenie budynku A-B. W dniu 09.09.202_1r!- pisrnemjygn. ~
RO.5181.13.2021.0W.AMC2 tutejszy organ zaakceptował koncepcję zagospodarowania ww. terenu wraz z
odtworzeniem głównego budynku, powtórzeniem gabarytów, kompozycji elewacji oraz detali
architektonicznych, które będą nawiązywały do pierwotnej, modernistycznej stylistyki obiektu. W związku z
wcześniejszymi ustaleniami i korespondencja w dniu 07.10.2021r. przedłożony został projekt rozbiórki
budynku apteki na dz. ew. nr 4035/7, stacji dializ położnej na dz. ew. nr 4035/1, zabudowy zaplecza na dz.
ew. nr 4035/4, budynku A-B na dz. ew. nr 4035/2, oddziału zakaźnego z pawilonami gospodarczymi i
fragmentem ogrodzenia, co do którego PINB wWadowicach wydał decyzję nakazującą- na dz. ew. nr 4035/5
00 projektu rozbiórki dołączono szczegółową inwentaryzację architektoniczną korpusu głównego oraz
zieleni. Ww. dokumentacja będzie podstawą do ~wania projektu budowlanego oraz ostatecznego
projektu zagospodarowania terenu ~: Q; s>,
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1. Post~powanie ~ sp.rawieWYdanego.pozWr2l~~nl.a;~~~(g~ł~a9~~~owione,a następnie p~zwolenie ,mo~ez?stać
cofnięte lub z~lenlone na podstawie art:.~.:.4-Z~~st~,~~Z,~i}Dt~p3I:pca 2003 roku o ochronie zabytkow I opiece
nad zabytkami. >;.f, -,j." "?i·~ ,

2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w K'f;kow~Oz~a~ądzić uzupełnienie lub zmianę zakresu i sposobu
prowadzenia robót budowlanych jeżeli: ~ /

• roboty nie są prowadzone prawidłowo, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu
szczegółowymi przepisami dotyczącymi oSbrony zabytków;

• roboty nie zostały rozpoczęte w przewidzianym terminie;
• ujawniono okoliczności, które mogą mieć znaczeniedla zabytku.
3. Stwierdzenie, że roboty budowlane prowadzone są niezgodnie z przyjętym zakresem lub wykonywane

nieprawidłowo spowoduje na podstawie art. 43, art. 44 lub art. 45 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - między innymi zarządzenie :

• wstrzymania prowadzonych robót;
• usunięcia na koszt wnioskodawcy zaistnlałvćh nieprawidłowości.
4. W myśl art, 36 ust. 8 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i .optece nad

zabytkami - niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia-

"-::;

innymi



w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.
5. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytków w
Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,. 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Małopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, ul. Kanonicza 24,
31-002 Kraków) w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozwolenia.

u.....~paImałopolBJOego
Wojewódzkiego 7atora Zabytków

~f~dr 'OBZ

Otrzymują:

1x P.Marek Chaciński pełnomocnik Powiatu Wadowickiego ul. Pachońskiego 30/22, 31-223 Kraków

+ 2 egz.+2 egz. inw. zieleni +. inw. arch.

1xa/a +1 egz.+ inw. zieleni +, inw. arch.

Do wiadomości:

/(:J Starosta Wadowicki



POWfATOWY
INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO
W WADOWICACH

Wadowice, dnia 12 stycznia 2022 r.
Znak: PINB.7356.9.2021.2

DECYZJA
nr 13/2022

Na podstawie art. 67 ust. 1 w związku z art. 80 ust. 2 pkt. I, art. 83 ust. I ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333), w oparciu o art. 25-28 ustawy z dnia 13
lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 471), na podstawie § 6 i 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub
niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043), a także na podstawie art. 104 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256
z późno zmianami); w związku ze stwierdzeniem nieodpowiedniego stanu technicznego ogrodzenia
zlokalizowanego wzdłuż ulicy szpitalnej w Wadowicach, wzdłuż północnej granicy działek nr 4035/1,
4035/2 z ciągiem pieszo - jezdnym ulicy Szpitalnej w miejscowości Wadowice (obręb 0001, miasto
Wadowice), mogącego stwarzać zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz mienia;

nakazuję
właścicielowi nieruchomości:

Powiatowi Wadowickiemu Z/S ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

dokonać rozbiórki ogrodzenia zlokalizowanego wzdłuż północnej granicy działek nr 4035/1,
4035/2 z ciągiem pieszo - jezdnym ulicy Szpitalnej w miejscowości Wadowice (obręb 0001, miasto
Wadowice).

Wyznacza się termin przystąpienia do robót rozbiórkowych: 25 lutego 2022 r., oraz termin
zakończenia rozbiórki i uporządkowania terenu: 31 grudnia 2022 r.

<::»

Jednocześnie poucza się zobowiązanego, że:
czynności nakazane niniejszą decyzja winny być wykonane na koszt zobowiązanego;
roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia
konstrukcyjno-budowlane oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz z zachowaniem warunków bhp;
do czasu przystąpienia do robót rozbiórkowych należy utrzymać zabezpieczenie ogrodzenia,
wykonanego zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowanego w Wadowicach
nr 114/2021, znak: PINB. 7357.1.2021.2 z dnia 28 czerwca 2021 r.;
po wykonaniu rozbiórki teren należy uporządkować, a o wykonaniu obowiązku należy pisemnie
powiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach;
niewykonanie ostatecznej decyzji będzie skutkować podjęciem postępowania egzekucyjnego na
podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1427);
stosownie do stanowiska Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawartego
w piśmie znak: ZN-1.5I 83.738.202I.AMC z dnia 06.12.2021 r. właściciele obiektu w oparciu o
art. 36 ust. 1 pkt. II ustawy o chronię i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282) winni
wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Krakowie;

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego \V Wadowicach, ul. Adama Mickiewicza 27. 34-100 Wadowice
telefon/fax: 033 8739824. ePUAP: !PTNBWADOWJCEi e-mail: info@wadowice.pinb.gov.pl
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Uzasadnienie:

W dniu 28 czerwca 2021 r. przyjęto telefoniczne zgłoszenie z Komendy Powiatowej Policji
w Wadowicach o zniszczeniu fragmentu ogrodzenia zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej
w miejscowości Wadowice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że przedmiotowe ogrodzenie
biegnące wzdłuż ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Szpitalnej, o całkowitej długości ok. 99 metrów,
uległo katastrofie budowlanej na odcinku ok. 17 metrów w części środkowej ogrodzenia (jak na
załączonym do protokołu szkicu sytuacyjnym). Miejsce katastrofy zostało oddzielone taśmą
ostrzegawczą, odcinek drogi wraz ciągiem pieszym na całej długości ul. Szpitalnej został czasowo
wyłączony z użytkowania przez Urząd Miasta w Wadowicach. W związku ze stwierdzeniem
wystąpienia katastrofy budowlanej stosownie do art. 74 oraz art. 76 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późno zmianami) tut. organ powołał komisję złożoną
pracowników PINB w Wadowicach. Komisja przeprowadziła w dniu 28.06.2021 r. oględziny na
miejscu katastrofy budowlanej tj. na działkach nr 4035/2, 4035/ I położonych w miejscowości
Wadowice przy ul. Szpitalnej. Na działkach nr 4035/2, 4035/1 stanowiącej własność: Starostwa
Powiatowego w Wadowicach, - zlokalizowane są budynki wchodzące w skład zespołu budynków
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. W części północnej nieruchomości zlokalizowany jest
fragment ogrodzenia o całkowitej długości ok. 99 m, biegnący bezpośrednio wzdłuż ciągu pieszego
ulicy Szpitalnej. Ogrodzenie o parametrach jak na załączonym do protokołu szkicu sytuacyjnym.
Obiekt złożony z 40 przęseł o całkowitej długości ok. 99 m. Ogrodzenie o konstrukcji wykonanej
w technologii murowanej: cokół murowany w dwóch oddzielnych warstwach z cegły pełnej oraz
bloczków piaskowca na zaprawie wapiennej. Powyższy cokół ogrodzeniowy stanowi zarazem
umocnienie skarpy terenowej na działkach nr 4035/2, 4035/1 przy zmiennej różnicy poziomu terenu do
poziomu ciągu pieszego wynoszącej od 1.43 do 0.12 m. Na cokole ogrodzenia wykonany parapet
betonowy gr. ok. 7 cm oraz szerokości 45 cm. Górną część ogrodzenia stanowią słupki stalowe 0 50
mm zakotwione w cokole, z wypełnieniem przęsłami o konstrukcji stalowej. Przeprowadzone
oględziny miejsca katastrofy wykazały, że na skutek intensywnych opadów atmosferycznych oraz
z uwagi na ogólny zły stan techniczny ogrodzenia (odchylenie od pionu, rozspojenie bloczków
z piaskowca, ubytki w strukturze cokołu ogrodzenia, korozja przęseł), zniszczeniu/zawaleniu uległ
fragment ogrodzenia na odcinku ok. 17 metrów (przęsła 8-14). Konstrukcja cokołu ogrodzenia od
strony zewnętrznej wykonanej z bloczków z piaskowca w tym miejscu uległa odspojeniu, oderwaniu od
struktury pozostałej części cokołu murowanej z cegły pełnej i połączonej z nią zaprawą cementowo-
wapienną, oraz całkowitemu zawaleniu na ciąg pieszo-jezdny ulicy Szpitalnej. Przęsła stalowe w tym
miejscu osunęły się również w stronę jezdni. Podczas oględzin ustalono, że teren katastrofy został
tymczasowo zabezpieczony taśmą ostrzegawczą, zaś odcinek drogi przy ul. Szpitalnej został czasowo
wyłączony z użytkowania przez zarządcę drogi - co potwierdza pismo Gminy Wadowice nr
IR.7021.573.202l. Ze względu na zniszczenie większości oraz znaczne uszkodzenie pozostałych
elementów konstrukcyjnych, w obecnym stanie przedmiotowy obiekt - w miejscu katastrofy nie nadaje
się w znacznej części do remontu oraz naprawy. Z uwagi na brak śladów odporu gruntu w miejscu
katastrofy - tj. jego osunięcia od strony części ceglanej cokołu ogrodzenia a także widoczne rozpojenia
części murowanej z cegły pełnej z częścią murowaną z bloczków z piaskowca spowodowaną erozją
biologiczną (widoczne zawilgocenia i wykruszenie spoin) prawdopodobną przyczyną katastrofy
budowlanej były występujące w ostatnim czasie nawalne deszcze które spowodowały osłabienie
konstrukcji murowej cokołu. Ponadto całość ww. ogrodzenia pozostaje w bardzo złym stanie
technicznym z uwagi na brak stosownej izolacji od strony gruntu, brak konserwacji oraz remontów. Z
uwagi na konieczność wykonania niezwłocznych zabezpieczeń w miejscu wystąpienia katastrofy
budowlanej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wadowicach decyzją nr 114/2021 z dnia
28 czerwca 2021 nakazał zarządcy nieruchomości: Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Wadowicach Z/S ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice, wykonanie w terminie do dnia 31 lipca 2021 r.
niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy budowlanej i zabezpieczenia ogrodzenia
zlokalizowanego na działkach nr 4035/2, 4035/1 położonych w miejscowości Wadowice przy ul.
Szpitalnej, do czasu wykonania robót doprowadzających nieruchomość do stanu właściwego.
Przeprowadzone ponownie w dniu 15.07.2021 r. czynności kontrolne na ww. działkach wykazały, że
miejsce wystąpienia katastrofy budowlanej zostało całkowicie uporządkowane a przedmiotowe

,~

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wadowicach. ul. Adama Mickiewicza 27.34-100 Wadowice
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ogrodzenie zostało zabezpieczone na całej długości. Ponadto przy wjazdach na ulicę Szpitalną od
strony wschodniej oraz zachodniej umieszczono tablice ostrzegawcze o grożącym niebezpieczeństwie
oraz zakazie korzystania z ciągu chodnikowego od strony ogrodzenia. Tym samym stwierdzono
wykonanie w całości obowiązku wynikającego z decyzj i z dnia 28.06.2021 r. Nie mniej jednak z uwagi
na stwierdzenie nieodpowiedniego stanu technicznego całości przedmiotowego ogrodzenia biegnącego
wzdłuż ciągu pieszo - jezdnego ul. Szpitalnej w Wadowicach, Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Wadowicach zgodnie z art. 61 § I i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. z późno 735 zm.) wszczął z urzędu
postępowanie administracyjne dotyczące nieodpowiedniego stanu technicznego ogrodzenia
zlokalizowanego wzdłuż północnej granicy działek nr 4035/1,4035/2 z ciągiem pieszo - jezdnym ulicy
Szpitalnej w Wadowicach, mogącego stwarzać zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz mienia, o czym
poinformował strony pismem z dnia 22.07.2021 r. Krąg stron niniejszego postępowania został ustalony
na podstawie art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, na
podstawie osiadanych w sprawie dokumentów oraz aktualnych informacji rejestru gruntów. Zgodnie z
treścią art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie
albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. W związku z
powyższym za strony niniejszego postępowania uznano właściciela działek na którym zlokalizowane
jest będące w złym stanie technicznym ogrodzenie, tj. Powiat Wadowieki oraz zarządcę zespołu
budynków usytuowanych na ww. działkach (jak również przedmiotowego ogrodzenia), tj. Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.

Kwestie związane z utrzymaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych reguluje rozdział 6
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U, z 2020 r., poz. 1333 z późno zmianami).
Stosownie do tych przepisów właściciel lub zarządca obiektu budowlanego obowiązany jest
utrzymywać obiekt w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego
pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej (art. 61 pkt. 1 w związku z art. 5
ust. 2 Prawa budowlanego) a także poddawać obiekt budowlany okresowym kontrolom stanu
technicznego (art. 61 stawy Prawo budowlane). W razie wystąpienia takich czynników, w skutek
których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem
- właściciel lub zarządca obowiązany jest poddać obiekt budowlany kontroli bezpiecznego
użytkowania obiektu połączonej ze sprawdzeniem jego stanu technicznego (art. 62 ust. l pkt. 4
w związku z art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane). Z kolei zgodnie z art. 70 ust. I, Prawa
budowlanego właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego na którym spoczywają
obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych, są obowiązani w czasie lub
bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa wart. 62 ust. I, usunąć stwierdzone
uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi,
bezpieczeństwa mienia bądź środowiska. Natomiast w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany
jest w nieodpowiednim stanie technicznym - organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji,
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości bądź też decyzję nakazującą rozbiórkę w przypadku
nieużytkowanego obiektu budowlanego niedającego się do remontu lub odbudowy. Adresatem takiej
decyzji może być wyłącznie właściciel lub też zarządca obiektu budowlanego, co potwierdza treść
uzasadnienia wyroku NSA z dnia 3 października 2006 r., o sygn. akt II OSK 1163/05 cyt.: "ujawniając
stan zagrożenia organ nadzoru budowlanego kieruje nakaz usunięcia nieprawidłowości do właściciela
bądź zarządcy budynku." Oznacza to, iż przymiot strony określony art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, będzie przysługiwał wskazanym w tej normie
prawnej podmiotom Dlatego też tut. organ za strony niniejszego postępowania administracyjnego
postanowił uznać zarządcę nieruchomości oraz właściciela działek na których zlokalizowane jest
przedmiotowe ogrodzenie. Z kolei w myśl art. 67 ust. I Prawa budowlanego w przypadku, gdy
"nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub
wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego
obiektu i uporządkowanie terenu oraz określają termin przystąpienia do tych robót i ich zakończenia."
Zgodnie z tezą wyrażoną przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 08.04.2009 r. o sygn.
akt II OSK 515/08, zwrot "nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia", o którym mowa w
art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego odnosi się nie tylko do obiektywnej niemożności przeprowadzenia
remontu, odbudowy lub wykończenia, ale również do braku zamiaru właściciela doprowadzenia do
stanu zgodnego z prawem. Powyższy oznacza, że zanim organ nadzoru budowlanego orzeknie
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o potrzebie rozbiórki danego obiektu budowlanego w ramach postępowania WYJasmaJącego,
obejmującego rozprawę administracyjną, powinien ustalić zamiar zarządcy obiektu budowlanego co do
planów ewentualnego remontu, odbudowy lub wykończenia obiektu, który ma doprowadzić do stanu
technicznego zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi. Ponadto stosownie do brzemienia § 2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych
.(Dz.U. Nr 198, poz. 2043) przed wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego, o której
mowa wart. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, właściwy organ obligowany jest
m.in. ustalić przyczyny niewykonania przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego remontu,
odbudowy lub wykończenia obiektu budowlanego; dokonać oględzin i oceny stanu technicznego
obiektu, w przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do jego stanu technicznego nakazać
właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego sporządzenie ekspertyzy technicznej tego obiektu.
W przedmiotowej sprawie bez wątpliwości pozostaje fakt, iż ogrodzenie zlokalizowane wzdłuż
północnej granicy działek nr 4035/1, 4035/2 z ciągiem pieszo - jezdnym ulicy Szpitalnej
w Wadowicach znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, a w konsekwencji częściowo
uległo katastrofie budowlanej. Niemniej z uwagi na fakt, że ogrodzenie znajduje się na działkach
nr 4035/1 oraz 4035/2, które zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w Wadowicach pomiędzy ul. Szpitalną, ul. Karmelicką i ul. Słowackiego, zatwierdzonym
uchwałą Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XIII/I 18/2012 z dnia 26.04.2012 roku (Dz. Urz. woj.
małopolskiego poz 2401 z dnia 16.05.2012r.), znajdują się w strefie otulinowej staromiejskiego obszaru
urbanistycznego, który jest wpisany do rejestru zabytków (Decyzja z dnia 16.09.1987 r., KL.IV-
5340/70/87; Nr Rej. A-514, [A-I090/MJ]; zaś zgodnie z zalegającą w aktach sprawy dokumentacją
dowodową, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wyraża swoje zastrzeżenia
co do możliwości dokonania rozbiórki przedmiotowego ogrodzenia. Wobec powyższego z uwagi na
powstałe wątpliwości co do przedmiotowego obiektu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Wadowicach w oparciu o art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego Postanowieniem nr 185/2021 znak:
PINB.7356.9.2021.2 z dnia 22 lipca 2021 r. nałożył na zarządcę nieruchomości obowiązek
przedstawienia oceny technicznej orzekając jak w sentencji niniejszego postanowienia. W dniu
30.09.2021 na dziennik podawczy PINB w Wadowicach wpłynęła żądana ekspertyza, sporządzona
przez mgr inż. Piotra Błachut, posiadającego uprawnienia nr MAP/0296/POOK/09 w branży
konstrukcyjno - budowlanej. We wnioskach przedłożonego opracowania czytamy cyt.:" (. ..) W trakcie
oględzin przedmiotowego ogrodzenia wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego (ul. Szpitalna) stwierdzono:
z uwagi na płytkie posadowienie ogrodzenia, osłabienie elementów ogrodzenia stalowego (korozja
elementów), liczne ubytki w zaprawie spajającej elementy podmurówki - słaba jakość zaprawy,
wypłukanie i ubytki wskutek wpływu wód opadowych, śniegu, mrozu (lokalne uszkodzenia płyt
pokrywających). Z upływem czasu słabo zabezpieczona podmurówka ogrodzenia straciła swoją
stateczność, dodatkowo napór gruntu od strony budynków dawnego Szpitala Powiatowego,
nasiąkniętych wskutek intensywnych opadów atmosferycznych niedługo przed katastrofą budowlaną
spowodowało zawalenie się ogrodzenia na chodnik, który jest niżej położony. Ściana podmurówki nie
posiada obecnie odpowiedniej nośności, elementy nie tworzą zwartej konstrukcji murowej, mogą
wystąpić przemieszczenia i deformacje zarówno pionowe (dalsze przechylanie elementów muru) jak
i poziome - przemieszczenia wzdłuż linii północ-południe. Ogrodzenie nie posiada obecnie właściwości
mogących pełnić funkcję ściany oporowej, a przy parciu gruntu (zwiększonego w w dodatkowo w czasie
opadów) układ sił jest bardzo niekorzystny dla osłabionej konstrukcji ogrodzenia. Wprzypadku zdjęcia
zabezpieczeń może dojść do katastrofy budowlanej lub awarii kolejnych fragmentów ogrodzenia. Stan
techniczny ogrodzenia określono jako zły. Konstrukcja przy obecnych zabezpieczeniach jest stabilna,
ale jest to rozwiązanie tymczasowe i należy wykonać prace budowlane opisane we wnioskach (' ..[".
Jednocześnie w ww. opracowaniu przedstawiono zakres prac koniecznych w celu usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości.

W myśl art. 67 ust. l Prawa budowlanego w przypadku gdy "nieużytkowany lub
niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy
organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie
terenu oraz określają termin przystąpienia do tych robót i ich zakończenia." Zgodnie z art. 67 ust. 4
Prawa budowlanego "W stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a
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objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
decyzję o której mowa w ust. l, organ nadzoru budowlanego wydaje po uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków." W związku z powyższym tut. organ za pismem z dnia 18.11.2021 r.,
skierował pismo do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z prośbą
o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz wyrażenie ewentualnej zgody na wydanie decyzji
nakazującej rozbiórkę przedmiotowego ogrodzenia. W odpowiedzi na ww. pismo Małopolski

. Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem z dnia 06.12.2021 r. poinformował iż dopuszcza
rozbiórkę przedmiotowych murów ogrodzeniowych działek nr 4035/2, 4035/1 położonych
w Wadowicach przy zachowaniu następujących obligatoryjnych warunków: należy uzyskać
wyprzedzające pozwolenie konserwatorskie na rozbiórkę ww. ogrodzenia; należy dokonać
inwentaryzacji rysunkowej oraz fotograficznej istniejących murów oporowych stanowiącą podstawę do
stworzenia projektu ich odtworzenia (odtworzenie winno być projektowane l: 1 tj. należy dążyć do
zachowania zarówno uskokowej formy muru, jego kształtu a także wykończenia); należy dążyć do
zachowania oryginalnej okładziny kamiennej i ponownego jej użycia do wykończenia lica muru; należy
bezwzględnie dążyć do zachowania i poddania niezbędnym zabiegom konserwatorskim dwóch
tynkowanych słupów zbiegu ulic Karmelickiej i Szpitalnej. W związku z powyższym stanowiskiem
uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dokonanie rozbiórki budynku pozostawia
się gestii właściciela obiektu.

Zgodnie z tezą wyrażoną przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 08.04.2009 r.
o sygn. akt n OSK 515/08, zwrot "nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia", o którym
mowa w art. 67 ust. I Prawa budowlanego odnosi się nie tylko do obiektywnej niemożności
przeprowadzenia remontu, odbudowy lub wykończenia, ale również do braku zamiaru właściciela
doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Powyższy oznacza, że zanim organ nadzoru
budowlanego orzeknie o potrzebie rozbiórki danego obiektu budowlanego, w ramach postępowania
wyjaśniającego, obejmującego rozprawę administracyjną, powinien ustalić zamiar zarządcy obiektu
budowlanego co do planów ewentualnego remontu, odbudowy lub wykończenia obiektu, który ma
doprowadzić do stanu technicznego zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi. Stosownie do
brzemienia § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków
i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów
budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043) przed wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki obiektu
budowlanego, o której mowa wart. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, właściwy
organ obligowany jest m.in. przeprowadzić rozprawę administracyjną z udziałem stron postępowania.
W związku z powyższym tut organ wyznaczył na dzień 16.11.2021 r. termin rozprawy administracyjnej
z udziałem stron postępowania. W rozprawie administracyjnej wzięli udział: pełnomocnik ZZOZ
w Wadowicach, Pan Tadeusz Galas oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wadowicach, Pani
Agnieszka Jamróz. Pan Tadeusz Galas oświadczył, że na podstawie protokołu z daty 29.10.2021 r.
z przekazania przejęcia nieruchomości oznaczonej jako działki nr 4035/1, 4035/2, 4035/3, 4035/4,
4035/6 położone w Wadowicach - przedmiotowe nieruchomości zostały przekazane we władanie
właściciela obiektu, tj. Starostwa Powiatowego w Wadowicach, a tym samym ZZOZ nie pozostaje
już zarządcą obiektu. Ponadto przedstawicie właściciela obiektu, tj. Starostwa Powiatowego
w Wadowicach oświadczył, że cyt.: "z uwagi na duże uszkodzenie pozostającego przedmiotem
niniejszego postępowania fragmentu ogrodzenia zlokalizowanego wzdłuż ulicy Szpitalnej
w Wadowicach oraz ze względu na zły stan techniczny wskazany podczas dokonanych oględzin ja
również wskazany w przedłożonej opinii technicznej z daty wrzesień 2021 r., a także z uwagi na
nieopłacalność jego remontu, wnosimy o wydanie decyzji nakazującej dokonanie rozbiórki obiektu".
W tym miejscu wyjaśnić należy, iż krąg podmiotów do których należy kierować rozstrzygnięcia
wydane w oparciu o art. 67 ustawy Prawo budowlane wskazany został www.artykuleustawy.Do
podmiotów tych należą właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. W niniejszym postępowaniu
adresatem czynności nakazowych uznano zarządcę nieruchomości, tj. Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Wadowicach. Jednakże na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie ww. rozprawy
administracyjnej a także na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że na podstawie protokołu
z dnia 29.10.2021 r w sprawie przekazania - przejęcia nieruchomości oznaczonej jako działki
nr 4035/1, 4035/2, 4035/3, 4035/4, 4035/6 położone w Wadowicach, Powiat Wadowieki wstępuje
w prawa i obowiązki wynajmującego w miejsce ZZOZ w Wadowicach, a tym samym ZZOZ przestaje
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być uznawany jako zarządca nieruchomości. W związku z powyższym tut. organ nadzoru budowlanego
jako adresata czynności nakazowych w niniejszej decyzji uznał właściciela nieruchomości, tj. Powiat
Wadowicki.

W niniejszej sprawie bez wątpliwości pozostaje fakt, zawalony fragment ogrodzenia wskutek
katastrofy budowlanej z daty 28 czerwca 2021 r., nie nadaje się do remontu, a także z uwagi na fakt, iż
pozostała część ogrodzenia zlokalizowanego wzdłuż ciągu pieszo - jezdnego ulicy Szpitalnej, znajduje

. się w bardzo złym stanie technicznym, mogącym stwarzać w dalszym ciągu zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzi oraz mienia dla właścicieli nieruchomości, a zastosowane zabezpieczenie w takiej
formie nie może stanowić docelowego rozwiązania z uwagi na całkowite zajęcie ciągu chodnikowego
w tym miejscu. Wobec powyższego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wadowicach
postanowił zobowiązać właściciela do rozbiórki ogrodzenia na zasadzie art. 67 ust. I Prawa
budowlanego. Zgodnie z § 7 ust. I wskazanego powyżej Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
30 sierpnia 2004 r. właściwy organ wyznacza właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego
odpowiedni, technicznie uzasadniony termin przystąpienia do rozbiórki oraz termin jej zakończenia
i uporządkowania terenu, przy czym termin rozpoczęcia rozbiórki nie może być krótszy niż 6 tygodni
licząc od dnia doręczenia decyzj i o nakazie rozbiórki. Ze względu na wskazane powyżej przepisy tut.
organ orzekając jak w sentencji decyzji, określił odpowiedni termin przystąpienia do prac
rozbiórkowych oraz termin ich zakończenia. Zgodnie z alt. 7 i 77 K.p.a. PINB w Wadowicach
w sposób wyczerpujący przeprowadził postępowanie dowodowe i zgromadził dowody służące ustaleniu
stanu faktycznego sprawy. Mając na uwadze treść art. 9 Kpa należy podnieść, że w toku prowadzonego
postępowania administracyjnego zapewniono stronom czynny udział, natomiast przed wydaniem <:»
niniejszej decyzji zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego tut. organ
zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z kompletem akt sprawy i wypowiedzenia się przed
wydaniem niniejszej decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków,
za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach, w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wadowicach. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

a zasadzie art. 2 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opiacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z późno
zmianami); dokonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu niniejszej decyzji zostało zwolnione z opłaty skarbowej.
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l x Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. z/s ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
Ix Powiat Wadowieki. z/s ul. Stefana Batorego 2, 34-100 Wadowice (ePUAP)
2x ala (K.K.)
Do wiądomości:
lx Starostwo Powiatowe w Wadowicach Wydział Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

z/s ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice (ePUAP)
1x Małopolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie z/s ul. Kanoniczna 24, 31-002 Kraków

(ePUAP)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wadowicach. u\. Adama Mickiewicza 27.34-100 Wadowice
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~TARO~TA WADOWlCKf
NBZ.6741.43.2021 Wadowice, dnia 21.12.2021r.

D E C Y Z J A nr 1108/2021

Na podstawie art. 28, art. 30b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 )oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2021r., poz. 735 z późno zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na rozbiórkę
z dnia 15.11.2021r.

udzielam pozwolenia na rozbiórkę

dla Powiatu Wadowickiego, obejmującą swym zakresem 6 budynków, mury oporowe
oraz ogrodzenia przy ul. Karmelickiej w Wadowicach na działkach nr: 403517, 4035/1,
4035/4,4035/2,4035/5,4035/3 zlokalizowanych w miejscowości Wadowice
z zachowaniem następujących warunków:
l. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a) Spełnienie wymagań określonych w przedłożonym pozwoleniu,
b) roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi

przepisami, teren rozbiórki odpowiednio zabezpieczyć,
c) w związku z art. 75 ust. 4 i art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 1973 z późno zm.) zobowiązuje się
Inwestora do uwzględnienia ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczególności ochronę gleby, zielenir naturalnego ukształtowania terenu i stosunk~---
wodnych oraz podjęcia działań mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód,
w szczególności przez kompensację przyrodniczą i do wykonania wymaganych środków
technicznych chroniących środowisko oraz uzyskania wymaganych decyzji określających
zakres i warunki korzystania ze środowiska,

d) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu
na rozbiórkę i możnaje wykonywać tylko na terenie objętym pozwoleniem.

2. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:
a) zabezpieczyć teren rozbiórki,
b) umieścić na terenie budowy (rozbiórki), w widocznym miejscu:

- tablicę informacyjną oraz
- ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
- w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych
trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20
pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni,

c) prowadzić dziennik rozbiórki,
wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 45 ust. 3, art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca J 994 r.
- Prawo budowlane.

Niniejsza decyzja obejmuje rozstrzygnięcie w zakresie wnioskowanym przez Inwestora.

UZASADNIENIE

Powiat Wadowicki, reprezentowany przez pełnomocnika - Pana Marka Chacińskiego
zam. Kraków ul. Pachońskiego 30/22, wystąpił z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia
na rozbiórkę obiektów przy ul. Karmelickiej w Wadowicach obejmującą swym zakresem

"Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2,34-100 Wadowice
tel. 3387~;4200
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6 budynków i murów oporowych oraz ogrodzenia na działkach nr: 4035/7, 4035/1, 4035/4,
403512,4035/5,4035/3 zlokalizowanych w miejscowości Wadowice.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołączono dokumenty wymagane art. 30 b ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ponieważ nie jest
przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę stronom
postępowania zapewniono możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym
oraz z przedłożoną dokumentacją. Strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie

za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.

Informuję, że strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie
oświadczenia w tej sprawie organowi, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawornocna. ''--''"'
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I. Inwestor jest obowiązany zawiadothiĆ'or~al'l;' nad)9ru budowlanego oraz projektanta spra ującego nadzór
nad zgodnością realizacji budowy z projekfem\o..źamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

2. Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza informację
wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
. kierownika budowy,
- inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony
oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa wart. 12 ust. 7,
wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności.

Z up.I~.tarosty
mgr Monl/łtJ Ban dzlik

Otrzymują:
1. Powiat Wadowicki, 34-100 Wadowice. ul. Batorego 2 reprezentowany

przez pełnomocnika - Pana Marka Chacińskiego zam. Kraków ul. Pachońskiego 30/22;
2. Powiat Wadowicki, 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2;
3. a/a Sporzqdzil Mateusz Jędrzejczyk. dnia: 2/./2,202/ r.

Do wiadomości:
1. B~i~1rZ Wadowic, Plac Jana Pawła II 23. 34-100 Wadowice;
2. , towi'a'~..... nspektorat Nadzoru Budowlanego w Wadowicach ul. Mickiewicza 27,
3.. ~~~. ~~wicki ~ ~yd~iał Geodezji. Kartogr~fii i Gospodarki Nieruchomościami

w.:r~>r·łi.";~CiWlmul. Mickiewicza 24,34-100 Wadowicesees« ~~~
r: ł ~ .' '!~~i n Od niniejszej decyzji strony ....4
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Wadowice. dnia ..~, ..t:QL.~.lt
pieczeć urzędowa

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia /6.1I.2006r, o op/acie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 202/r, pot: /923 z pćźn. ZI11.)

- zwolniony = op/aty skarbowej.
Mateusz Jedrzejczyk . Z u~. Sta,rosty

mgr Morrltlffandzlik
kUmI:f~a'orego 2,34-100 Wadowice
efZEJN7'mWb
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