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Na podstawie art. 40 ust. I i 3 ustawyz d
jednolity ogloszonyw Dz. U. 22006 roku Nr l5t
155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgnwania administracyjnego(tekst
jednolityogloszonyw Dz.U.22000 rokuNr 98 poz. l07l zpoin.nn.)
po rozpatrzeniuwnioskuParistwa
Barbaryi AlbertaLowkisz dniaO9kwietria2009roku.
nyra2am zgodp
na prznntesieniepozwolenia na budowg Desyzji Starosty Otwockiego Nr 326P109z dnta
20 marca 2009 roku zatwierdzajqpejprojekt budowlany i udzielajqcej pozwolenia na budowg
budynkumieszkalnegojednorodzinnegoorazbezadptywowegozbiomika na nieczysto$ciciekle na
dzialcenr ew. 69913obrgbKqpk, gm. Wiq-zowna.

( Parf,stwanarbar| i Alberta Lowkis
zam. 05-462Wipowna, K4ck 53A'
m rzecz
* Grafikon Factory Sp6lkaz ograniczonqodpowiedzialnoSciq
Sp. k
02-724lVarszawa,ul. Wolodyjowskiego40n"
Jednoczeinie nakladrm na nowego Inwestora obowiqzek przejpcia wszelkich warunk6w
zawartych w Decyzji Starosty Otwockiego Nr 326Pl09 z dnia 20 marcr 2(Nl9 roku
zatwierdzajqcej projekt budowlany i udzielajqcej pozwolenia na budowp budynku
mieszkalnegojednorodzinnego orilz bezodplywowegozbiomike na nieczysto5ciciekle na
dzialcenr ew. 699Qobrpb Ktch gm. Wiqzowna.
Od decyzji
terminie14

Wojewody Mazowieckiego za moim poSrednictwemw

Niniejsza decl.zjaadrnrnrstrac,y-lna
w trakcie postgpowaniaadruinistrac$nego
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2usrawyzdnia
2000 r nr 98

roku Nr 156poz. I I lE z pozniejszymizrnianami/orazna podstawieart.
budowlane[Dz. U. z 20016
lDz. U. z 2000roku
104ustawyz dnia 14czerwca1960r. - KodekspostEpowania
administracyjnego
Nr 98, poz. 1071,zyi:iniejszymizmianami/
po rozpatzeniu wniosku o pozwolenie na budowg z dna23 stycmia 2009 roku
zatwierdznmprojekt budowlany i udzielempozwoleniena budowp
dla: ParistwaBarbary i Alberta Lowkis
zam.O5462Wiqzowng Kqck 53A
. budynku mieszkalnegojednorodzinnegooraz bezodplywowegozbiornike ne nieczysto5ciciekle
na dzialcenr ew.699/3 obrpb K$lq gm. Witrzowna
Kategoria obiehn: I.
Projektant: mgr ini- erch. Jaroslaw Piotr Charkiewicz Nr ew. Upr. BU66l9l do
p roj ektowen ia w specjalno3ci architektonicznej
Zafwiadczenie o przywle2noSci do Pdlaskiej Okrqgowej lzby Architektow Nr ew. PD-0031
z dnia 20 grudnia 2007 r.
ini. Jan Waldemer Demulewicz Nr ew. Upr. BVI0T do projelrtowenie w specjalno5ci
ko nstru kcyj n o-bu d owlan ej
ZaS:wiadczenieo pr4maleinosci do Podlaskiej Okrqgowej lzby InzynierQw Budownictwa NR
ew. PDL/BO/0254/01 z &ria 05 gru&ria 2007 r.
Adaptacja: Kinge Jin*frnt Ksiftiak Nr ew. Upr. Wa-922194 do projektowania w
specjalno5ci architbktonicznej
ZaSwiadczenieo przynaleznosci do Mmanieckiej Obqgowej Izby Iniynierdw Budownictwa
Nr ewid. MAZ/BO/0703/02 z dtia I I gru&ria 2008 r.
z zachowaniem
nasQpuj:tcych
warunk6w,zgodnie2aft.36 ust. I oraz aft.42 ust.2 i 3 ustawy- Prawo
budowlane:
l) inwesSorjest zobowiq3anyzawiadomicwla{ciwy organ nadzorubudowlanego,co najmniej 2l dni
przrd, zarnierznlnymterminern przystryienia do uzytkowania, o akohczsniu budowy/rob6t
budowlanych,
2)kierownik budowy (robot)jest obowiqlany prowa&i6 dzi€nnikbudowy lub rozbi6rki oraz umieScic
na budowielub na rozbieranymobiekcig w widocznymmiejscutablicg informacyjn4oraz ogloszenie,
zawieraj4cedanedotyczqpebe4ieczenstrvapracy i ochronyzdrowia.
Obszar oddziatywaniaobiektu/-ow, o ktorym mowa w art. 2E ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmujenieruchomoici:dzialki nr ew. 699114,699115
obrebK4ek,gm. Wiqeowna.
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UZASADNIENIE
W dniu 23 stycznia200Eroku Paistwo Barbarai Albert Lowkis wyst4pili z wnioskiemdo tut.
organu o zatwierdznnieprojeldu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowE budynku
mieszkalnegojednorodzinnegooraz bezodplywowegozbiornika na nieczysto6ciciekle na dzialce nr
ew.69913obreb Kqpk,gm. Wiq,zowna.
Do w/w wniosku Inwestor zzleczyl o6wiadczmia o posiadanymprawie do dysponowania
nieruchomoSci4na cele budowlang cztery egzemplarzeprojektu budowlanegoonz Deoy4g W6jta
Gminy Wiq.zownaNR I50AV/0Ez dnia 03.03.200t roku o warunkachzabudowydla terenuna kt6rym
ma powstadplanowanainwestycja.
Organ administracji architektoniczno$udowlanejprzed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowEsprawdzadokumentywymienione w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lip 1994 r. - Prawo
budowlane(tekstje&olity ogloszmyw Dz. U. z 2OO6r., Nr 156 Wz ll lE z poin. nrr.). Ponadto
projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu z przepisami"w tym techniczro sprawdzaagodnoSd
budowlanymi, kompleffrcic projeknr budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien,
pozwolen,opracowar{oraz informacji o bezpieczeristwiei ochronie zdrowia, a taki2ezaSwiadczenia
potwierdzajqpewykonanieorazsprawdzenieprojektuprznz owby posiadajqpewynaganeuprawnienia
budowlane, jak r6wniez zgodncf6 projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
terenuw
"rgospodarowaniaprzmvzr;nnegoalbo decyzji o wanmkachzabudowyi zagospodarovmnia
przypadkubraku miejscowegoplanu, a taldn wynaganiami ochrony Srodowiska w szczeg6lno6ci
okreflonymi w decyzji o Sro&wiskowych uwarunkowaniachzgcdy m ralizacjq przedsiqwzigcia,o
kt6rej mowaw ustawiez dnia 27 kwiania 2001r. - PrawoocbronySrodowiska.
Organ rozpatruj4c przedmidowq spnrwQ, stwier&il, 12 w zalqczotraprzez Inwestora
dokumentacjaniezgodmjest z zdqpzon4do wnimku decyzj4o warunkachzabudowy,w zawi4z*r z
tym PostanowieniernNR 2,14109z dnia 18.02.2009roku wezwal wnioskodawcqdo uzupelnienia
brak6wwystpujqpych w zalqpzonejdo wniosku dokumentacji.
W dniu 25.02.2009roku Pan Albert trowkis Aozyl wniosek o zawieszenieprzedmiotowego
postqpowaniaadministracyjnego,a StarostaOhrocki PostanowieniemNR 310/09 z dnia 02.03.2009
roku zawiesilpostEpowanie
w tej sprawie.
W dniu 10.03.2009roku Inwestor zlo|yl uzupelnieniebrak6w wskazanychw powy2szym
postanowieniu,a tak'Zepismoz pro5b4o @jEcie pocgpowaniaa&ninishacyjnqgo.
- budowlanejPctanowieniem NR
W zwie?ku zpowyisrym organadministracjiarchitektonicrzno
395/09 z dnia l8
-2009 roku podjel postqrowanie w sprawie u&ielenia pozwolenia na
wnl(

u zalqpzonychprzez Inwestoradokument6wzdecydowanojak w

od

wniesieniaodwolaniado Wojewody Mazowieckiego,za moim
datyjej dorqczenia.
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