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PoWlATowY INsPEKToI1
NADZoRU BUDoWl,,ĄNFOo

!v KóDieniU Pomórskim

PNB 7356/ti/08

Karrrień Pomorski,6luty 2008 r,

Decyzja

Na podstawie art,6ó ust, ipkt, l i 3 ustaw], z dnia 7 1ipca 1994 r. _ Prawo
budowlane (tekst jednolityl Dz, U z 2006 r, ru l5ó, poz- 1 ] 18 z późniejszymi zmianami )
oraz 6_1t, l04 rrstawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz, u, z 2000 r. nr 98 poz.I01I z późniejszyni zmianami).

nakazuję

MT't3S zarządcy budynku niieszJ<alnego nr 27 przy ul, Gryfa Pomorskiego w
Międzyzdrojach doprowadzenie go do odpowiedniego stanu popżez :

- uaprawę tynków zewnętrznych;
, naprawę izolac.ji poziomej murów;
, wymianę zniszczonej nie nadającej się do naprawy stolarki okierincj i drzwiołej;

naprawę pokrycia dachowego oraz drewrriallych podbić okapów;
spowodowanie p.żestrzegania przez 1okatorów bezwzględnego wietrzenia wszystkich
pomieszczeń;
naprawę schodów wewnętrznych dlewnianych i podłóg;

- uszczelnienie systemu kalralizacyjnego w budynku;

l Prmin $ y|.onlnia 30 C7crwca 200q r.

uzasadnienie

Budynek mieszkahry nr 27 pruy ul, Gryfa Pomorskiego w Mięrlzyzdrojach, jednopiętrowy z
uż}lkowym poddaszenr, sześciorodzinny wybudowany został przed 19ł5 r,
Zarządcą budynkujęst MTBS w Międzyzdrojach a właścicielem Gmina Międzyzdroje.
Budynek znajduje się W następuiącynl stanie technicznym:

l, tynki zewnętrzne częściowo odparzone ( szczególnie eIewacja południowa);2 prawdopodobnie brak izolacji poziomej iundamentowej;
] większośćstolarkiokiennej i drzwiowej wynagawymiany;
4, w kilku miej scaclL pokrycie dac]iowe Z dachówki kalpiówki jest nieszczelne;
5. schody Wewnętjzne wymagają ]raprawy;
6, w kazdym lokalu w różnych miejscach t przeważnie pod olcumi widocznajest pleśń

spowodoWana złą wenlylacją lub jej całkoWitym brakiem;
7, w znacznyn stopniu Z]liszcżone są podbitki drewniane pod okapami i drewniana

ściana werandy na ] pięlrze;
8. widoczne sąprzecieki na stropie parteru pochodzące z łazienki na l piętrze;

Budynek nie był od wielu lat lemontowany poniewazjak oświaclczył pzedstańciel zarządcy
pizewidziaDy był do rozbiórki, Niewiadomo jednak kicdy Zostalie on rozebrany.
W Zwiąuku z tym Zachodzi konieczność zaplanowania Da 2009 r, środków lrnarrsowvch na
jętso l.mUllL
Ze względu na powyżsże Zdecydowaoo jak na wstępie decyZji


