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Dnia 17.04.2007r wpiyng{o do Dzialu Technicznego Uniwersytetu
Szczecinskiego pismo Kierownika Rejonu Obsfugi Gospodarczej Jana Wieczorka

r--. , z proSb4 o opracowanie zakresu robot budoylanych niezbqdnych do wykonania
w ramach remontu budynku. JednoczeSnie zwrocono sig z prosbq o rozpoczqcie
procedury legalizacyjnej uzytkowania budynku - brak jest jakichkolwiek dokumeniow' dotyczqcych budowy i eksploatacji budynku, jest to samowola budowlana.

Po cjokonaniu wizji lokalnych z kilkoma projektantami Dzial Techniczny
zwrocil siq pismem z dnia 14.05.2007r do Dziekana Wydzialu Nauk Ekonomicznych
i Zarzqdzania US z informaejq,2e p7ed orzystqpieniem do remontu i uzytkowania
obiektu nale|y uzyska6 pozwolenie na uzytkowanie budynku. okreslono niezoqony
do wy'konania zakres prac projektowych i orientacyjny iih koszt. Oczekiwalismy na
decyzjg'r.r tej sprav;ie i v';akazanie 2rodla finanso''vania prac pi'ojekiowych.

Dnia 28.06.2006r Dziekan wNEiz us w rozmowie telefonicznej
poinformowat mnie o konieczno6ci rozpoczqcia prac remontowyclr na obiekcie.
Natomiast w sprawach finansowych kazal zwrocic siq do Kanclerza US twierdzqc, Ze
nie jest to przedsigwziEcie wydziatu tylko wtadz centralnych uczelni.

w zwiqzku z powyLszym inforrnujq Pana, ze przed przystqpieniem do
uzytkowania obiektu nale|y przeprowadzid procedurg legalizacyjnqdla budynku.
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Materialy z jakich zostai postawiony nie posiadajq zadnych 6wiadectw dopuszczenia

{i. do uzytku ( m.in. niepalno6ci, toksyczno6ci ). Niewykluczone jest, ze w wyniku
opracowanych ekspertyz okaze siq ekonomicznie nieuzasadnione remontowanie
obiektu - lepiej bqdzie rozebrac barak i postawi6 nowy budynek zaprojektowany do
konkretnych potrzeb.

Nalezy dodatkowo podkre6li6, 2e uzytkowanie obiektu bez jego
dostosowania do obowi4zujqcych przepis6w stwarza zagrohenie dla Zycia ludzi i
grozi odpowiedzialno6ciE karn4 dla osob, kt6re takq decyzjq podejm4, o czyrn jako
Dzial Techniczny jeste6my zobowiqzani poinformowa6, a inspektorzy nadzoru nie
mogq lamai przepis6w budclwlanych, gdyz grozi za to dodatkowo odpowiedzialnos6
zawodowa do pozbawienia uprawnieri budowlanych wiqcznie.

Reasumujqc proszq o podjqcie decyzji, co do sposobu dalszego
postqpowania w sprawie remontu obiektu.

Zatqcznik:
1/ Pismo Kierownika Jana Wieczorka z dnia 17.04.2-007r
2l Pismo Z-cy Kanclerza inz. Marii Sygit z dnia 14.05.2007r.
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