WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 17 stycznia 2022 r.
WI-III.7840.2.41.2021.MKH
DECYZJA nr 2z/2022/MKH
Na podstawie art. 28, art. 34 ust. 4 i art. 36 i art. 80 ust.1 pkt 2 i art. 82 ust. 3 pkt 3a, 3aa i 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) - po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie
na budowę1) z dnia 22.10.2021 r.,
zatwierdzam projekt budowlany2) i udzielam pozwolenia na budowę 1)
dla: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA, z siedzibą: ul. Targowa 74, 03 - 734 Warszawa
obejmujące:
Przebudowa kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia
w ramach zadania pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei
Kokoszkowskiej” Faza IV – rozbudowa p. odg. Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej
w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”,
na terenie działek nr 170, 171, 172, 181, 362/15 w obrębie 0035 Kokoszki oraz nr 384/3,
384/6, 384/7, 396/6, 396/3, 396/4, 396/5 w obrębie 0036 Kiełpino Górne,
autor projektu budowlanego:
mgr inż. Monika Pietruszka, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczeń nr 344/DOŚ/11, będąca członkiem Dolnośląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa o nr ew. DOŚ/IE/0030/12,
z zachowaniem następujących warunków:
1. 2. 3. wynikających z: - 3)
UZASADNIENIE
W dniu 22.10.2021 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynął ww. wniosek, złożony przez
Pomorską Kolej Metropolitalna SA, z pełnomocnictwa której występował pan Mateusz
Jarosz.
Organ I instancji dokonał oceny złożonych dokumentów pod kątem zgodności z art. 32
ust. 4 oraz zgodnie z zakresem określonym w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Teren, na którym jest planowana inwestycja, jest objęty miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego: nr 2610 – PKM – odcinek Matarnia w mieście Gdańsku,
uchwalony uchwałą nr IX/189/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz
nr 2252 – PKM – odcinek kolei kokoszkowskiej w mieście Gdańsku, uchwalony uchwałą
nr XXVI/681/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. Przedmiotowa inwestycja nie stoi w sprzeczności
z ustaleniami powyższych Planów.
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Przedmiotowa inwestycja jest częścią przedsięwzięcia, które polega na rozbudowie linii
kolejowej, dla której Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał w dniu 22
czerwca 2020 r. decyzję środowiskową nr RDOŚ-Gd-WOO.420.153.2019.KSZ.11, w której
stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił
warunki realizacji przedsięwzięcia. Planowana inwestycja nie stoi w sprzeczności
z ustaleniami wymienionej wyżej decyzji.
W trakcie prowadzonego postępowania, nie wpłynęły żadne zastrzeżenia stron.
Mając na uwadze braki stwierdzone w dokumentacji projektowej, stosownie do przepisu
art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego, w dniu 28 grudnia 2021 r. tutejszy organ wydał
postanowienie, w którym zobowiązał inwestora do uzupełnienia przedłożonego projektu.
W dniu 5 stycznia 2022 r. inwestor dostarczył uzupełnioną dokumentację, zgodną
z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz.
1609) oraz art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego, w ten sposób czyniąc zadość obowiązkom
nałożonym w postanowieniu.
Stosownie do ustaleń przepisu art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym
w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 ww. przepisu oraz art. 32 ust. 4, właściwy
organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, orzeczono jak
w osnowie decyzji.
Od decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
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.
Zgodnie z art. 130 ww. ustawy:
§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
§4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna
z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ:
Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w kwocie 2232,0 zł, zgodnie z wymogami
przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz.
1546).
z up. Wojewody Pomorskiego
Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury
Janusz Woliński
(dokument podpisany elektronicznie)
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Infrastruktury
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
Strona 2 z 4

Załączniki do niniejszej decyzji:
(2 egz. projektu budowlanego dla inwestora, 1 egz. dla organu nadzoru budowlanego, 1 egz. dla
organu wydającego niniejszą decyzję) - Projekt budowlany, składający się z trzech tomów.
Otrzymują:
1. Pan Mateusz Jarosz, ul. Budowlanych 64D, 80 - 298 Gdańsk, pełnomocnik inwestora
2. Gmina Miasta Gdańska, e-PUAP
3. GZDiZ, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
4. Marszałek Województwa Pomorskiego, e-PUAP
5. GDDKiA w Gdańsku, e-PUAP
6. Zygmunt Cierocki
7. Elżbieta Cierocka
8. PWINB w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk
9. Urząd Miasta Gdańska, Wydział Skarbu
10. WI.III – aa.
-----------------------------------Wyk.: MKH - tel. 58-307-77-06
Informacja o niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją
z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinią inspektora sanitarnego,
do publicznej wiadomości zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283).4)

sprawy, w tym
podlega podaniu
o udostępnianiu
oraz o ocenach

Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy
podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283).5)
Pouczenie:
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy
z projektem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także
zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane;
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane).
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę, którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można
przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ
ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art.
54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu
budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,
XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży
do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie,
hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów
składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów,
wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy
organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
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4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Wniosek
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia
obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
_______
1) Należy wpisać „budowę” lub „rozbiórkę”.
2) Należy wpisać „budowlany” lub „rozbiórki”.
3)
Należy wskazać podstawę prawną nałożenia warunków, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283).
4) Dotyczy decyzji wydanych w toku postępowania, w ramach którego przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na
środowisko.
5) Dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
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