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DEcYzJA NR403/2018
Na pod§tawie ań, 28, ań. 33 ust. l, ań. 34 ust. 4 i ań. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (Dz. v.z20'17 r., poz,13322 późn. zm.)
oraz na podstawie ań, 104 ustawy z dnia 14 czeMca 1960r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. u. z2017 (., poz.1257 z póżn. zm.),

po rozpatżeniu wniosku o pozwolenie na budowę i rozbiórkę1) z dnia 27 marca 2018 |

zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenia

dla:

Tyskiej Fundacji Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski
z siedzibą w Tychach pzy ul. Browarowej 7

obejmujące:

wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania
budynku warzelni w ramach twożonego Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej -
Stara Warzelnia wraz z rozbiórką: kotłowni, wiaty i budynku gospodarczego
- etap l, na parcelach nr: 1682/91, 1683/9,1 i 'l987l91, położonych w Tychach
przy ul. Browarowej 15, 17,

Autorz!Droiektu:

Architektura:
proiektant:

mor inż, arch, Aleksandgr Nosiła - uprawnienia budowlane nr'I5/05/sLoKK w specjalności architektonicznej, zaśWiadczenie
o przynależnoŚci do sląskiej okręgowej lzby ArchitektóW RP o nr WeMikacyjnym: sLł o84-c9Fc_8D4Y-2938_66E8
potwierdzające pżynależność do lzby pod nr ewidencyjnym: sL-1084

sprawdzaiacvI
mor inż, arch, Wiesław załecki - uplawnienia bUdowlane nr 39/97 W specjalnoścl architektonicznej, zaświadczenie
o przynaleznoŚci do sląskiej okręgowej lzby ArchitektóW RP o nr Weryfikacyjnym: sL_o147-6M3-9B84-5A94_A6l A
potwierdżające przynależność do lzby pod nr ewidencyjnym: sL-0147

konstrukcia:
proiektant:
mqr ,inź, Dariusz Lubera - uprawnienia budowlane nr MAP/0454/PWBKb/16 W specjalności konstrukcyjno_budowlanej,
zaśWiadczenie o pźynależności do Małopolskiej okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa o nr Weryfikacyjnym:
MAP-4W3-BDV-LND potwierdzające przyn8leżność do lzby pod nr ewidencyjnym; lvlAP/Bo/oo88/17

sprawdzaiacv:
mqr inź. Bożena sobcżVk - Uprawnienia budowlane nr MAz0464/Poo(11 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
a99yi9qcze]jle o przynależności do Mazowieckiej okręgowej lzby lnżynieróW Budownictwa o nr WeMikacyjnym:
MAZ-MBB-DRQ_X3D potwierdzające przynależność do lzby pod nr ewidencyjnym: MAP/Bo/oo7o/12

lnstalacie elektrvczne,
proiektant:
mol inż, Krzvsztof Raźniewski - uprawnienia budowlane nr sLru4700/PWoE/,13 W specjatności instalacy]nej, zaśWiadczenie
o pżynależności do sląskiej okręgowej lzby lnżynlerów Budownictwa o nr weryflkacyjnym: SLK_zoL_RcP-AP4 potwierdzające
przynależność do lzby pod nr ewjdencyjnymI sLl(lE/8290/13

sorawdzaiacvI
mor inż, szvmon Paruch - uprawnienia budowlane nr sLl(4930/PooE/13 W §pecjalności instalacyjnej, zaśWiadczenie
o przynależnoŚci do Mazowieckiej okręgowej lzby lnżynieróW Budownictwa o nr weryfikacyjnym: sLK_EAK_XZK_T7A
potwierdzające przynależność do lzby pod nr ewidencyjnymI sLl(lEl8320l13

lnstaIacie sanitarne:
proiektantI
inż, stanisław Bodu,szek - uprawnienia budowlane nr 586/93 W specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, zaśWiadczenie
o przynależności do sląskiej okręgowej lzby lnżynieróW Budownictwa o nr WeryfikacyjnymI sLK-XY8-361_K4s potwieldzające
prżyna|eżność do lzby pod nr ewidencyjnym: sLl(ls/s142/07

sorawdzaiacvI
mq.,inż, Mariusz Buoaiski - Uprawnienia budowlane nr 115/99 W specjalności instalacyjnej, zaśWiadczenie o prżynależności
do sląskiej oklęgowej lzby lnżynieróW Budownictwa o nr WeryfikacyjnymI sLK_sAN_DSJ_R7X potwierdzające pżynależnośc
do lzby pod nr ewidencyjnymI sLruls/8766/03



2

z zachowaniem następujących WarunkóW: 3)

1. roboty budowlane prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, spełniając
wszystkie wymagania określone w dokonanych uzgodnieniach, uzyskanych opiniach
i decyzjach, zgodnje z obowiązującymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej,
W sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane), a W szczególności zgodnie z uwagami zawartymi W:

- pozwoleniu Śląskiego Wojewódzkiego KonseMatora Zabytków W Katowicach z dnia g

maja 2018 r., nr K467l2018, o znaku K-P1.5142.36.2018.GK na prowadzenie robót
budowlanych przy zabytku Wpisanym do rejestru zabytkóW: kompleks dawnej zabudowy
warzelni i leżakowni, Wchodzących W skład zespołu dawnego Browaru obywatelskiego W
Tychach przy ul. Browarowej 15, 17 (dz. N: 1682191, 1683/91, 1987/91), Wpisanego do
rejestróW zabytkóW Wo.jewództwa śląskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora
ZabytkóW W Katowicach z dnia 28 lutego 2003 r. pod nr N80l03 oraz polegających na
wyburzeniu Współczesnych obiektóW dobudowanych do budynku Warzelni i leżakowni
(ań. 36 ust, 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane);.

- postanowieniu Ś|ąskiego Komendanta Wo.Jewódzkiego Państwowej Straży Pożarne.j
W Katowicach z dnia 17 listopada 2017 r., o sygnaturze WZ.5595.1.281.2017,Mo.,

2, inwestor jest zobowiązany ustanowió inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust. 1

pkt2 - Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 19listopada 2oo1 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 1g8 poz.
1554) w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, pży których realizacji jest wymagane ustanowienie
in spe ktora nadzoru budowlanego,

3, do robót budowlanych można przystąpió jedynie na podstawie decyzji o pozwo|eniu na
budowę (ań. 28 ustawy Prawo budow|ane),

4. decyzja o pozwoleniu na budowę Wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed
upływem 3 |at od dnia, W którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została
przerwana na czas dłuższy niż 3lata (ań, 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane),

UzAsADNlENlE
W dniu 27 marca 2018 r,, Wpłynął do tut, organu Wniosek Tyskiej Fundacji Promocji Kultury

i Turystyki Browar Obywate|ski z siedzibą w Tychach przy ul, Browarowej 7, o wydanie pozwolenia
na wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania budynku Warzelni
W ramach tworzonego centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej - stara Warzelnia wraz z rczbiórką.
kotłowni, Wiaty i budynku gospodarczego - etap l, na parcelach nr: 1682lg1, 1683/91 i 1987/91,
położonych W Tychach przy ul. Browarowej 15, 17 .

stosownie do art. 61 § 4 Kpa strony postępowania zostały powiadomione o Wszczętym
postępowaniu pismem z dnia 5 kwietnia 2018 r, strony nie wniosły uwag do przedmiotowej inwestycji,

Prezydent . N4iasta Tychy postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2018 r,, o znaku:
GWB,6740,2,5.2018.ZB, nalożył na lnwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w projekcie
budow|anym oraz przedłożenia aktualnego pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego KonseMatora
ZabytkóW W Katowicach, W nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 201 8 r. lnwestor Wywiązał
się z nałożonego obowiązku W terminie, przedkładając W dniu 5 czerwca 2018 r., skorygowany projekt
budowlany oraz niezbędne dokumenty i uzgodnienia.

Projekt budowlany spełnia wymogi decyzji Prezydenta Miasta Tychy usta|ającej Warunki
zabudowy z dnia 7 marca 2014 r,, nr 8712014, o znaku: GWP.6730.142.2013.HZ.AM oraz
przeniesionej na obecnego lnwestora decyzją Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r.,
nr 8212018 o znaku: GWP,6730.142.2013.HZ.AM.

lnwestor uzyskał zgodę Ś|ąskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej straży Pożarne.j
W Katowicach na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa
pożarowego W budynku usytuowanym W Tychach przy ul.Browarowej 15-17 - postanowienie z dnia
17 listopada 2017 r., oznaku: WZ.5595,1,281.20,17.Mo,

Rozwiązanie projektowe spełnia Wymogi Prawa budow|anego i przepisóW szczegółowych
z nim związanych.
Rozwiązanie projektowe zostało, zaopiniowane przez:

- Rzeczoznawcę ds, zabezpieczeń przeciwpożarowych pod Względem zgodności projektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej - opinia z dnia 15 marca 2018 r,;

- Rzeczoznawcę ds, sanitarno-higienicznych pod wzgledem wymagań higienicznych
izdrowotnych - opinia nr l/8/18 z dnia 16 stycznia 20,18 r,

obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa W ań, 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 'lgg4 r. - Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomości:

1. parce|a nr 1682/91; obręb: TYCHY (działka inwestycyjna),
2. parce|a n|l683/91; obręb: TYcHY (działka inwestycyjna),
3. parcela nr 1987/91; obręb: TYCHY (działka inwestycyjna).
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lnwestor uzyskał pozwolenie Śląskiego wojewódzkiego konseMatora zabytków w katowicachz dnia 9 maja 2018 l., nr Kl467l2018, o znaku K-PT,5142.36,2o18.GK ni prowadzenie robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do Ęestru zabytków: kompleks dawnej zabudowy warzelnii leżakovvni, wchodzących w skład zespolu dawnego Browaru obywatelsxiego w Tychach
przy ul. Browarowej 15, 17 (dz. nr,, 1682191,1683/91, 1987/91), wpisanego do re.jdstrów za'bytków
w_ojewództwa śląskiego decyzją wojewódzkiego konserwatori zboyttow w katowicach z' dnia
28. lutego 2003 r, pod nr ł80/03 oraz polegających na wyburzeniu Współczesnych obiektóW
dobudowanych do budynkóW Ważelnj i leżakowni.

lnwestor do Wniosku o pozwolenie na budowę załączył:
- projelt budowlany - 4 komplety (część architektoniczna, część konstrukcy.Jna, ekspertyza

techniczna, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne);
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na ce|e budowlane

z dnia 27 marca 2018 r.;

- pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora ZabytkóW W Katowicach z dnia
30 sierpnia 2017 r., nr 165912017 , o znaku: K-PT.5142.1312.2017.Rw:

- decyzje Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia
9 października 2017 (., N 211912017 o znaku: K-Pr .5142.165.2o17, RW oraz Z dnia g maja
2018 l., nr K46712018 o znaku: K-PT,5142,36.2018.GK.

Wobec spełnienia WymogóW określonym W art. 32, ań. 33 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
postanowiono jak W sentencji decyzji,
od decyzji pĘysługuje odwołanie do wojewody Śląskiego w katowicach za pośrednictwem
organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, a także prawo
do zrz.eczenia się odwołania, które skutkuje uzyskaniem pzym-ioiu ośtateczności niniejszej
decyzji.

opłata skarbowa| 1291,00 zł (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych oo/1oo) W tym:
za zatwierdzenie projektu - 47,00 zł (słownie: czteńzieści sieden złońn oonoq;
za pozwolenie na pąębudowę (zmianę sposob!1 użytkowania)-l136,00 zł (słownie: tysiąc sto tżydzieści sześć złotych o0/10o),
za pozwolenie na rozbió*ę - (3 x 36,00 zł)= 108,00 zł (slownie: sto osiem złotych o1no:q

Pobrano opłatę skarbową zgodnie z ań 1 ust. 1 pkt 1 lit,c) olaz z ,,wykazem pźedmiotóW opłaty skarbowej, stawki
tej opłaty_oraz zwolnienia" §tanowiącym załącznik do ustawy z dnia 16 listopaaa 2006 i, o opłacie skaibońej (Dz. U, Żi'2o16 r,,poz. 1827 l.j.) - część l poz, 10; część lll poz,g pkt 2 i poz, 11

ll|ĄSTA

otrzvmuia:

C' Tyska Fundacja Promocii Kultury iTurystyki Browar obywatelski- 43.100 Tychy, ul. Browarowa 7- (projekt budowlany - 2 kompl,)
2, Pan Viktor Mokwa
3, GWB a/a (projekt budowlany - 1 kompl.)

Do Wiadomości:
1. Śląski Wojewódzki Kon§erwator zabytków W Katowicach - 4o_o15 Katowice, ul, Francuska 122, Powiatowy lnspektor Nadzoru Budowlanego - 43-1oo Tychy, ul. Grota Roweckiego 42,

(projekt budowlany - 1 kompl,)
3, DKP Wm
4, GGN Wm
5. GWG Wm

lnformacja o niniejszej decy4i olaz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym
z uzgodnjeniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska iopinią inspektora sanitarne!Ó, pbole§a pooaniu
do ,publicznej Wiadomo.ści zgodnie z ań. 95 ust. 3 usta'wy z dnia 3 paioziernika" źoo8 r.
o udostęPnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spoieczeństwa w ocńronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z21.16 l poz. 353 z późn. zm,)a) ,

lnformacja.o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega
podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z ań, 72 ust.'6 ustawy z dnia 3 pazo'zieiniła'źóoe r.o udostęPnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochionie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.l). z 2016 r poz, 353 z późn, zm,)5).

1)
\,.
/-.'
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Pouczenie:

1. lnwestor.iest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Właściwy
organ nadzoru budowlanego oraz pro.iektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizói budowy z
projektem, dołączając na piśmie:

2.

1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwai ochrony zdlowia oraz przy.ięcie obowiązku kierowania budową (iobotami budowlanymi), a takźe

^. zaśWiadcżenie, o którym mowa W ań, 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca'1994 r, - Prawo budońlańe;2) W prżypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - ośWiadczenie inspektora nadzoru inwesiorskiego
stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanyńi,
a takźe zaśWiadczenie, o którym mowa W ań. 12 ust.7 ustawy z dnia-7 lipca 1994 r. - Priwo
budoWlane;

3) informację żawierającą dane zamieszczone W ogłoszeniu, o którym mowa W ań. 42 ust. 2 pkt 2 usta\Ą/y
z dnia 7 |ipca 1994 r. - Prawo budowlane (zob. ań. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 199ł r. - Prawo
budoWlane).

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę, którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można
plzystąpiĆ po zawiadomieniU Właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jezóli organ
ten, W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi spżeciwu w drodze decyzji (zoo. artlsł
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane), Przed przystąpieniem do użytkówania obiektu
budowlanego inwestor.iest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleńiu na uzytkowanie,- jeżeli na budowę
obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę ijest on zaliczony do kategońi: v, lx-xv|, xvll
(z wątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samoóhodowycih i garazy do pięciu
stanowisk w]ącznie), xvlll (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowó, cnłóanie, hang;ry i

wiaty,,a takź€ budynków kolejowych: nastawnie, podstacjg trakcyjńe, lokomotywownie, wagoniłnie,
strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), )fi, xxll (z wyjątkiem placów skł'adowych, post-ojowych i
parkingów), xxlv (z wyjątkiem slawów rybnych), xxvll (z wyjątkiem jazów, wałów przeóiwpówodźiowych,
opasek i ostróg brzegowych oraz roWóW melioracyjnych), )fiVlll-X)q (żob, ań. 55 usi. ,t pt<t .l ustawy z ónia
7 lipca 1994 r. - P.aWo budowlane).

,lnwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego pęed wykonaniem wszystkich robót
budow|anych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uźytkowanie wydanej przez właściwy organ
nadzoru budowlanego (żob. ań. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).
lnwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem
o _Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. ań,55 ust. ź ustawy z'dnii 7 lipca 1994 r.
- Prawo bUdowlane),
przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użńkowanie obiektu budowlanego właściwy organ
nad_zoru b_udowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z ań. soa uśtawy z oniź z liica,l994 f. - Prawo budowlane, (zob, ań, 59 Ust, 1 ustawy z dnia 7 lipca 1-994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o
udzielenje pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia
obowiązkowej kontroli budowy (zob. ań.57 ust,6 ustawy z dnia 7lipca 1s9ł r. - Prawo oudówlane),

3.

4,

5.

ą

Należy Wpisać,,budoWę" lub,,rozbiórkę".
Należy wpisać ,,budowlany" lub ,,rożbiórki",
N_ależy Wsk€zać podstawę prawną nałożenia WarunkóW, np. ań. 36 u§t, 1 pkt 1-4, ań. 42 ust, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca1994r,-Prawobudowlanealboań,93ust.2i3u§tawyzdnia3paźdżiernika2oo8r,oudostępnlaniuinformacji
o_Środowisku j jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska o.az o ocenach oddziarw;nia na środowisko
(Dz, U. z2o16t. poz. 353 z późn. żm.)
Dotyczy decyzji Wydanych W toku postępowania, W ramach którego pzeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania
na środowisko.
Dotyczy przedsięwzięć m09ących żnacząco oddżiaływać na środowisko.x


