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Kamięń Pomorski, dnia 26 lipca 2013 L

Na podstawie art, 155 ustawy
administracyjnego (Dz. u. z 2o0o r, nr 98

(

zmieniam decyzię

PI.N.B. w Kamieniu Pomo$kim ,z dnia 06,0? 2008 r. nr PNB-7_]56/8/08 nakazującąMiędzyzdrojskiemu TowaĘystwu Budolvr.lictw€ Społ""^"go ;;, 
-; -".;: 

Zarżądcy budynkumieszkalnego t ż7 ptty ul. Cryfa Pomorski"g; * M;Lńro]ac"h," doprowadzenie doodpowiedniego sranu.rechnicznego prżedmiotoweg; budyn]<; ;i.;;;1;;. p"pr"ez wykonanieszeregu wymienionych lobót budowlanych, w za-kresie terminu Ęr."n?"i" a""y"ii.

Ustalam nowy termin na dzień 31.12.2016 r.

Pozostala cżęści decyżii pozostaje bel, zmiar..

uzasadnienie

_,^ .r_^I. ._-r& , z prowadzonym postępowaniera administracyjnym w sprarł iefueooPoMe(lnlego slanrr technicznego budynku nr 27 przy ul. cryru eorno,rłiJgo *Międzyzdrojach , PINB w Kamieniu iomonkim * aoiu Oa,Ói.jOOS r. wydał decyzję znak;PNB- 7]56/8/08 nakazuiaca zarz4dcy budynku tj, MiIrŚ;;, ;"".;., doprowadzenie do
:o.o:T.{bęo ,tunu ,"."ńi"-"go wlw budyŃu ili*łł""gl p.p,=.z tłlkonanie szeregurobot budo\łlanych. uslalając termin ich w}kondnia na azie":O]OO)ÓÓS,l, powoclu nle Wykonania w nakazanym tęrminie nakazanych robót budowlanych, PINB wKamieniu Pomorskim wszczął postępowani.,"g".ku"y;n. ; ń-ńższJf Jjru"*le, *yau;ą" * aoi,_, lZ§tycznia 2010 r. postanowienię o rrałożeniu grzywny w ielu przymuszenia zobowiążanego dowykonania obowiązku \^Ąnikającego / decyz;i zaniaOÓ,OZ,ZOO8; - ..^"
w/W postanow]enje zoslalo zaskarżone do Zachodniopomorskiego Woię!łódzkiego In§pekfolaNadzoru BudowJanego w Szczecinie. tLo.y * dniu z2,óoińió',, p""r,*"*r",,l",n znak: WoA,PB-7144146-I/10 utrzymał ie w mocv
Następnie, zarzadca budunłrr zł"^t skJagę do Wojewódzkiego Sądu A.lminisLracyjnego wSzczecinie na rozstrzygnięcie Zachoóiopomorskie;; *il;ilrkI;; lnspektora NadzoruBudowianego
Na podstarłie wyroku wydanego dnia l4,10.2010 r Wojewódzki Sąd Admiristracyjny oddajił
;1TilJ"1*:.fflTi.uzrff|;aniolomorsł;"go Wo;eaa;iego;,pJ,""l..'x"a^ru s;dÓ*r.Ó"

L!rT""fi,H,'*"r" 
oecyzja PINB w Kamieniu Pomorskim z dnia 06.02,2008 r stała się ostateczna

W dniu 25.07.2013 r do PINB w Kamieniu Pomorskim rłpłynął wniosek MTBS sp. z o.o.

;,".,.rr:jJĘ"l" 
terminu wykonania decyzji z clnia 06-0iidiń .';""t,'i'ŃS_r:SOr8lO8 do dnia

w uzasadnieniu wniosku wskazano.,źe, zakres,robót oraz przede wszystkim ich duży kosztwymagają z,abczpieczenia niezbednvch e,oato* nnuno.*|"t ";;;;;3';,'',n, 
Międżyzdro.ehędącej wI3ścicielem przedmioIowśj nielucl)omosci



Wg opracowanego koszlorysu in\^eslorśkiego jest lo Lwota na poziomIe ok, 250,000,00lł, klora nie

iesi możLiwa do zabezplec7enla na ]eon;;iJruchomość przez Gmine Międzyzdroje w ciągujednego

iok,-r z uwagi na brak zasobu mieszlaniowego ora-l ogranLczenla Ilnasowe,

Dlatego też, okeślono harmonogram realizicji zalec-eń uuzględnlający realizacię żaleconych lobót

na przełomie lat 20l3-20l6,
Po zapoznaniu się z przedmloto\łrym wnioskem PINB w Kamieniu Pomorskim zdecydował

o nrzedhżeniu terminu \łykonarua robót budowlanych wymienionych i nakazanych w decyzji ż

rtnia 0o,02,2008 r, 7nał: PNB-7]56/8/08,

W związkrr z powższym zdecydowano jak w sentenc.ji niniejszcj decyzji,

służy stIonom odwołanie do Wojewódzkiego lo,9"I':,1
*ni&ion" - moim,pośrednictwem w terminie 14 dniOd decyzji niniej szej

Budowlanego w Szczecinie
doręczenia.

Nadzoru
od dnia

otrzymują:
r1-- -r( t. )IułTes .p, 

"o,o,\- - ul- Cicha 2.72-500 Międzyzdroje

wiadomościl

1 . Urzad Miasta
ul. IisiąĘt Pomorskich 5,72 - 500 Międązfuoje

2. siaibstwo PoŃiatówe
kamień pomorski

3. aJa

Do


