
PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
09-400 Płock, plac Stary Rynek 1

(nazwa i adres organu wydającego decyzję)

Płock, dnia 9 stycznia 2017 roku

WRM-IV.6740.479.2016.MJ (rnrejscowość i data)

(nr rejestru wniosku o pozwolenie na budowę)

DECYZJA NR 7/2017
O przeniesieniu pozwolenia na rzecz innego podmiotu

i
zmianie pozwolenia na budowę

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 40 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz.
290 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 listopada 2016 roku,
Inwestora - Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, którego treść została
zmieniona i uzupełniona przy piśmie z dnia 25 listopada 2016 roku, w sprawie przeniesienia
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wydania decyzji o zatwierdzenie zamiennego projektu
budowlanego i udzielenie zamiennego pozwolenia na budowę wraz z rezygnacją z pozostałej
części inwestycji zadania inwestycyjnego obejmującego budowę portu jachtowego, parkingów
wraz z komunikacją drogową w ramach zadania pn.: "Budowa portu jachtowego" i "Rozbudowa
i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Sobótka", zlokalizowanego na
działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 1/10 i 1/13 obręb ll-Wisła oraz na działce o
numerze ewidencyjnym gruntów 999/8 obręb 8-Śródmieście przy ul. Rybaki w Płocku, na
budowę którego zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę decyzją Nr
273/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 czerwca 2009 roku, decyzją Nr 610/2009
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 grudnia 2009 roku oraz decyzją Nr 231/2010 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 19 maja 2010 roku,

orzekam,

1) za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana,

przenieść: decyzję Nr 273/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 czerwca 2009 roku, decyzję
Nr 610/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 grudnia 2009 roku oraz decyzję Nr 231/2010
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 maja 2010 roku, o pozwoleniu na budowę dla zadania
inwestycyjnego obejmującego budowę portu jachtowego, parkingów wraz z komunikacją
drogową w ramach zadania pn.: "Budowa portu jachtowego" i "Rozbudowa i zagospodarowanie
kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Sobótka", zlokalizowanego na działkach o numerach
ewidencyjnym gruntów 1/10 i 1/13 obręb 11-Wisła oraz na działce o numerze ewidencyjnym
gruntów 999/8 obręb 8-Śródmieście, jednostka ewidencyjna miasto Płock, przy ul. Rybaki w
Płocku wydanych dla Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych J. B. z siedzibą w Płocku przy
pl. Gen. J. Dąbrowskiego 2a, na rzecz Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary
Rynek l, gdyż strona przyjęła wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złożyła
oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane dla działek o numerach ewidencyjnym gruntów 1/10 i 1/13
obręb ll-Wisła oraz dla działki o numerze ewidencyjnym gruntów 999/8 obręb 8-Śródmieście,
jednostka ewidencyjna miasto Płock,
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2) za zgodą stron zmienić decyzję ostateczną,

na mocy której strona nabyła prawo i zatwierdzić zamienny projekt budowlany dla zadania
inwestycyjnego obejmującego budowę portu jachtowego, parkingów wraz z komunikacją
drogową w ramach zadania pn.: "Budowa portu jachtowego" i "Rozbudowa i zagospodarowanie
kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Sobótka", zlokalizowanego na działkach o numerach
ewidencyjnym gruntów 1/10 i 1/13 obręb ii-Wisła oraz na działce o numerze ewidencyjnym
gruntów 999/8 obręb 8-Śródmieście, jednostka ewidencyjna miasto Płock, przy ul. Rybaki
w Płocku, na budowę którego zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na
budowę decyzją Nr 273/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 czerwca 2009 roku, decyzją
Nr 610/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 grudnia 2009 roku oraz decyzją Nr 231/2010
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 maja 2010 roku w zakresie dotyczącym: projektu
zagospodarowania terenu obejmujące budowę urządzeń wodnych tj.: nadbrzeża o długości
ok. 480 m, falochronu nr l, falochronu nr 2 i slipu oraz rezygnację z pozostałej części
inwestycji w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
zamienny projekt budowlany sporządził:

uprawnienia budowlane nr 255/82/Pw w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń - wpisany na listę członków Wielkopolskiej
Okręgowej Rady Izby Architektów RP pod nr WP-0188

uprawnienia budowlane nr 1/P/9? do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej - wpisana na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Rady Izby
Architektów RP pod nr WP-0211

uprawnienia budowlane nr WKP/0244/POOK/10 do projektowania bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej - wpisany na listę członków Wielkopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr WKP/BO/008? /11

uprawnienia budowlane nr 56/DOŚ/04 do projektowania bez ograniczeń w
specjalności mostowej - wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa pod nr MAZ/BO/0028/10

uprawnienia budowlane nr 3051/58 do sporządzania projektów (planów) robót
konstrukcyjnych i instalacyjnych i kierowania robotami budowlanymi - wpisany na
listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr
WKP/BD/6553/02

architektura Wojciech
projektant: Ryżyński

architektura Ludmiła
sprawdzający: Styczyńska

konstrukcja Tomasz
projektant: Simiot

branża Arkadiusz
mostowa Franków
projektant:

konstrukcja Andrzej
sprawdzający: Ryżyński

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaje -e) obiektu( -ów) bądź robót budowlanych,
imię i nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych

oraz informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)

Pozostałe warunki zawarte w w/w decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE
Inwestor - Gmina Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek l, wystąpił wnioskiem

W dniu 15 listopada 2016 roku, którego treść została zmieniona i uzupełniona w dniu 25
listopada 2016 roku, w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wydania
decyzji o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego i udzielenie zamiennego pozwolenia
na budowę wraz z rezygnacją z pozostałej części inwestycji zadania inwestycyjnego
obejmującego budowę portu jachtowego, parkingów wraz z komunikacją drogową W ramach
zadania pn.: "Budowa portu jachtowego" i "Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu
rekreacyjno-wypoczynkowego Sobótka", zlokalizowanego na działkach o numerach
ewidencyjnym gruntów 1/10 i 1/13 obręb ll-Wisła oraz na działce o numerze ewidencyjnym
gruntów 999/8 obręb 8-Śródmieście przy ul. Rybaki w Płocku, na budowę którego zatwierdzono
projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę decyzją Nr 273/2009 Prezydenta Miasta
Płocka z dnia 4 czerwca 2009 roku, decyzją Nr 610/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2
grudnia 2009 roku oraz decyzją Nr 231/2010 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 maja 2010
roku.

Na wstępie organ dokonał sprawdzenia kompletności wniosku pod względem formalno -
prawnym. Inwestor
budowlanego wraz

do wniosku
z opiniami,

dołączył: cztery egzemplarze
uzgodnieniami, pozwoleniami i

zamiennego projektu
innymi dokumentami
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wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniami, o których mowa wart. 12 ust. 7
ustawy Prawo Budowlane, aktualnymi na dzień opracowania projektu; oświadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie (decyzję) właściwego wojewódzkiego
konserwatora zabytków, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje o pozwoleniu
wodnoprawnym oraz decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie.

Do wniosku Inwestor dołączył: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane dla działek o numerach ewidencyjnym gruntów 1/10 i 1/13
obręb ll-Wisła oraz dla działki o numerze ewidencyjnym gruntów 999/8 obręb 8-Śródmieście,
jednostka ewidencyjna miasto Płock; oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych
w decyzji o pozwoleniu na budowę; zgodę poprzedniego Inwestora na przeniesienie
przedmiotowej decyzji o pozwoleniu na budowę, spełniając tym samym wymóg zawarty wart.
40 ustawy Prawo budowlane.

Ponadto do wniosku Inwestor dołączył kopię dzienników budowy: nr 508/09, nr WRM-
III.6740.1. 350.2012, nr WRM-III.6740.1.123.2013. MJ, WRM-III.6740.1.272.2013.MJ, z treści
których wynika, że roboty budowlane są cały czas prowadzone i nie nastąpiła nigdy przerwa w
robotach budowlanych na okres dłuższy niż 3 lata.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stronami w postępowaniu w sprawie
pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy
nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Stosownie do treści art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, projekt budowlany
zawiera informację o obszarze oddziaływania obiektu, w której określono, że inwestycja objęta
wnioskiem oddziałuje na działki nr 1/10 i 1/13 obręb 11-Wisła oraz na działki nr 999/8 i 998
obręb 8-Śródmieście przy ul. Rybaki w Płocku.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej ustalił, iż obszar oddziaływania
obiektu, o którym mowa wart. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane obejmuje działki stanowiące
teren inwestycji tj.: 1/10 i 1/13 obręb 11-Wisła oraz działkę nr 999/8 obręb 8-Śródmieście, a
także działkę sąsiednią tj.: 998 obręb 8-Śródmieście. Wykorzystując dane z wypisu z rejestru
gruntów, rozpoznano stosunki własnościowe dotyczące otocznia terenu ww. przedsięwzięcia w
sposób umożliwiający ustalenie stron postępowania administracyjnego - tj. właściciele,
użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości ww. działek.

Prezydent Miasta Płocka, przy piśmie z dnia 1 grudnia 2016 roku, zawiadomił strony
postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w
przedmiotowej sprawie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

W związku z zawiadomieniem Prezydent Miasta Płocka z projektem budowlanym
zapoznała się jedna dwie osoby, będące stroną postępowania administracyjnego, tj.
przedstawiciele PTTK "Morka". Strony postępowania administracyjnego złożyły w wyznaczonym
terminie uwag dotyczące rozwiązań technicznych slipu.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów
z 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 71 z późniejszymi zmianami), zalicza się do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Projektowana inwestycja jest
zlokalizowana poza obszarem Natura 2000. Do wniosku dołączona została decyzja
określająca środowiskowe uwarunkowania oznaczona sygnaturą akt WGK.II.76140-26/06/07,
wydana w dniu 12 lipca 2007 roku przez Prezydenta Miasta Płocka.

Zgodnie z art. 72 ust. 2 pkt la lit. a) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 z
późniejszymi zmianami), wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie
stosuje się w przypadku zmiany decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt l, polegających na
odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącym charakterystycznych
parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości,
szerokości i liczby kondygnacji, które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w
wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowym przypadku następuje zmiana polegająca na odstąpieniu od
zatwierdzonego projektu budowlanego polegająca na zmniejszeniu powierzchni zabudowy
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nadbrzeża rzeki Wisły oraz rezygnacji z realizacji pozostałej części inwestycji w ramach
przedmiotowego zadania inwestycyjnego (obiekty kubaturowe oraz infrastruktura techniczna).

Reasumując w niniejszym przypadku, zgodnie z art. 72 ust. 2 pkt la lit. a) ww. ustawy
nie było konieczności uzyskania przez Inwestora nowej decyzji określającej środowiskowe
uwarunkowania. Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania wydana w dniu 12 lipca
2007 roku przez Prezydenta Miasta Płocka, jest zatem w dalszym ciągu aktualna dla inwestycji
objętej niniejszym wnioskiem.

Inwestor przedłożył do zatwierdzenia zamienny projekt budowlany, wraz z aktualnymi
na dzień sporządzenia projektu zaświadczeniami projektantów i sprawdzających biorących
udział przy sporządzaniu projektu, potwierdzającymi wpis na listę członków Okręgowej Rady
Izby Architektów RP i Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz oświadczenia projektantów
i sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, co spełnia
wymóg art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. Zmiany dotyczą projektu zagospodarowania
terenu obejmujące budowę urządzeń wodnych tj.: nadbrzeża o długości ok. 480 m, falochronu
nr l, falochronu nr 2 i slipu oraz rezygnację z pozostałej części inwestycji w ramach
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zamienny projekt budowlany stanowi integralną
część n in iej szej decyzj i .

Zmiana decyzji wymienionej w sentencji, leży w interesie wnioskodawcy, a tej zmianie
nie sprzeciwiają się przepisy Prawa budowlanego.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za
pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed
upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została
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(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydawania decyzji)

(pieczęć okrągła)

Otrzymują:
1. Gmina Płock - Biuro Inwestycji Strategicznych

09-400 Płock I. Sta r R nek 1
+ 2 egzemplarze projektu budowlanego

2. Miejski Zespół Obiektów Sportowych J. B.
09-402 Płock, plac Gen. J. Dąbrowskiego 2a

3. Skarb Państwa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13B

4. Skarb Państwa - Wydział Geodezji
Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa, w/m

5. Gmina Płock - Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy ..ncmrzJastalaslę(lltatecznawdnlaa 0L~_,?-::A,,\:-
I vV7' •••• I IIlllłł~

6. PTTK "Morka", 09-402 Płock, ul. Rybaki 10 Poświadczeoie wydano w dnln: L(O,o~, 'lo ''ł-
7. WRM-IV - a/a

Do wiadomości:
8. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, w/m
9. Wydział Kształtowania Środowiska, w/m
10. Miejski Zarząd Dróg w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11
11. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku

mieście na prawach powiatu, 09-402 Płock, plac Gen. J. Dąbrowskiego 4
+ 1 egzemplarz projektu budowlanego

12. Marszałek WOjewództwa Mazowieckiego
13. Wydział Podatków i Księgowości, w/m
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