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Na podstawieart. 40 ust. I i 3 ustawyz dnia7 lipca 19
jednolityogloszonyw Dz. U. z20[16roku Nr 156poz. lllS z
155 ustawy z dnia 14 czsrwca 1960 roku - Kodeks postQpowania
administracyjnego(tekst
jednolity ogloszonyw Dz.U. z20ffi roku Nr 98 poz. l07l zpoin.nn.)
po rozpatrzeniuwniosku Panstwa
Barbaryi Albertalowkis z dnia09kwieilnia2009roku.
wyraiem zgodg
na przeniesieniepozwolenia na budowg Decyzji Starosty Otwockiego Nr 329PlO9z dnia
2O marca 2009 roku zatwierdzajacejprojekt budowlany i udzielaj4cej pozwolenia na budowg
budynku mieszkalnegoblizniaczego(dwa lokale mieszkalne)oraz dw6ch bezodplywowych
zbiornikowna nieczystoSci
cieklena dzialcenr ew. 69914obrgbKqch gm. Wiq.zowna.

* Pafstwane*erl i Nberte Lowkis
zam.0t452 Wipowne, Kqck A3A'
nt rz62

* Grelikon Fectory Sp6'lkrz ogreniczonqodpowiedzialno5ci4
Sp. lc
02-724Werszewe, ut Wolodyjowskicgo 4012"
Jednocze5nienakfedem ni nowe3o Inwestora obowipek przcj?cie wszelkich warunk6w
zawartych w De,'cyzjiStanosty Otwockicgo Nr 329Pl09 z dnia 20 marca 20(X) roku
zatwierdzejlcej projekt budowleny i udzielejpej pozwolenia ne budowg budynku
blifnieczrgo (dwe lokele mieszkelne) oruz dw6ch bezodplywowych zbiornik6w na
nieczystoSci
cieklc na dzialcenr ew. 699ll obrpb Klcb gm. Wiq4wne.
Wojewody Mazowieckiego za moim po6rednictwem w
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Otrrymuje:
LPanstwoBarbarai Alb€rtLorvkis
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2. Grafikon FactorySpolLazograniczqodpo$'iedzialncida Sp.k.
I utt.
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2. PowiarowyInspektorNadzoruBudowlanegow Otwocku
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Na podstawieart.28, art. 33 ust. l, ar.a.34ust. 4, art. 36 ustalvyz dniaT lipca 1994r. - Prawo
budowlane[Dz. U. z 2A06roku Nr 156 poz. I I lE z pozniejszymizznianami/oraz M podstawieart.
[Dz. U. z 2000roku
104ustawyz dnia 14czerwca1960r. - KodekspctEpowaniaadministracyjnego
Nr 9E,poz. l0T l, z poiniejszymi zmianami/
po roqatrzeniu wniosku o pozwolenie na budolvg z dnia 23 stycznia 20O9roku
zatwierdzamprojekt budowlany i udzielampo,zwoleniana budowg
dla: ParistwaBarbary i Alberta Lowkis
zem.0*462 Wiqzowna,K4ck 53A
. budynku mieszkelnegoblifnieczego (dwe lokele mkrzkdne) oraz dw6ch bczodplywowych
zbiornik6w na nieczysto5ciciekh ne dzidce nr ew.699/4 obrpb Kqch gm.lViqpowna.
Kategoria obiehtu: I.
Projektant: mgr ini" rrch. Jenoslew Piotr Charkiewicz Nr cw. Upr. BU66l9l do
proj ektowan ia w specjrlno5ci architektonicznej
hSwiadczenie o przynaleinoici do Pdlaskiej Okrqgowej Izby ArchiteHbw Nr ew. PD-0031
z dnia 20 gru&ria 2007 r.
mgr ini. Urszula Madejczyk Nr ew. Upr. BU4tl02 do prcjektowania bez ograniczeft w
specjalno5ci konst ru kcyj no-bu d owlanej
ZaSwiadczenieo prrynoleinoSci do Podlaskiej Okrgowej Izby Iniynierow Budownictwa NR

ew.PDUBO/0186/03z dria205 marca 2008r.
Adaptacja: Kinge Jitwfint Ksi?iak Nr ew. Upr. Wa-9ZZtgl do projektowania w
:
'
specjalnoSciarchitbktonicznej
Zaswiadczenieo prrynaleinosci do Mazov,ieckiejObqgowej lzby'!'nlgierow Budantnictwa
Nr ewid.MAZ/BO/0703/02z &tia I I gru&tia 2008r.
z zachowaniemnastqpuj:pychwarunk6w,zgodniezart.36 ust. I oraz aft.42 ust. 2 i 3 ustawy- Prawo
budowlane:
l) inwestorjest zobowiqany zawiadomi6wla$riwy organ nadzorubudowlanego,co najmniej 2l dni
prznd zamierzonym terminem przyst4rienia do urytkowani4 o zakonczeniu budowy/rob6t
budowlanych,
2)kierownik budowy (robot)jest obowiq?anyprowadzid&iennik budowy lub rozbi6rki oraz umie6cid
na budowielub na rozbieranymobiekcie,w widocznymmiejscutablicq informacyjnaorazogloszenie,
pracy i ochrury zdrowia.
zawierajqpedanedcyczqp€bezpieczenstwa
Obszar oddziatywaniaobiektu/ow, o kt6rym mowa w art. 2E ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmujenieruchomofui:dzialki nr ew. 699114,699115
obrebK4pk,gm. riliq3owna,
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UZASADNIENIE
W dniu 23 stycmia 2008 roku PanstwoBarbarai Albert Lowkis wyst@ili z wnioskiemdo tut. organu
o zatwierdzenieprojektu budowlanegoi udzieleniepozwoleniana budowEbudynku mieszkalnego
(dwa lokalemies*alne) orazdwochbezodplywowychzbiornik6wna nieczystoSciciekle
bliZniaczego
na dzialcenr ew. 699/4obrgbK4gk, gm. Wiqgowrn.
Do w/w wniosku Inwestor zalEszyloSwiadczeniao posiadanymprawie do dysponowania
nieruchomo5ci4na cele budowlane, cdery egzemplarzeprojektu budowlanegootaz DecyzjEW6jta
Gminy WiqTownaNR 3164il/0t z dnia 27.05.2008roku o warunkachzabudowydla terenuna kt6rym
ma powstadplanowanainwestycja.
Oqganadministracji architektoniczro-budowlanejprzed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowg sprawdzadokumentywymienione w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 hpca 1994 r. - Prawo
budowlane(tekstje&rolity ogloszonyw Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. I I l8 z fiiln. zm.). Ponadto
sprawdzaagodnoS6projelau zagosdarowania dzialki lub terenu z przepisami,w tym techniczro budowlanymi, kompletno5dprojekur budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnieri,
pozwolen,opracowarioraz infornucji o bezpieczefstwiei ochronie zdrowi4 a talihe 'aSwiadczenia
potwierdzajqpewykonanieorazsprawdzenieprojektuprznz osobyposiadaj4cewymaganeuprawnienia
budowlane, jak r6wnie2 zgodnosd projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania
przestnennegoalbo decyzji o wannkach zabudowyi zagcpodarowaniaterenuw
przypadkubraku miejscowegoplanu, a tali2e wyrnaganiamiochrony Srodowiska,w szczeg6lnoSci
okreSlonymiw decyzji o Sro&wiskowych uwarunkowaniachzgody na realizacjgprzedsiEwzigcia,o
kt6rej mowaw ustawiez dnia27 kwietnia2001r. 'Prawo ochronySrodowiska.
Organ rorytryqo przedmicow4 sprawg, stwierdzil, i2 w zalqszona przez Inwestora
dokumentacjaniezgodnajest z zalqpzorq& wniosku decyzjqo warunkachzabudowy,w zawi4zkr z
tym PostanowieniemNR 240109z dnia 1t.02.20O9roku wezwal wnioskodawcQdo uzupelnienia
brak6wwystqpujqpychw zalqpzonejdo wniosku dokumentacji.
W dniu 25.02.2009roku Pan Albert trowkis zlozal wniosek o zawieszsnieprzedmiotowego
postEpowaniaadministracyjnego,a StarostaOtwocki PosanowieniemNR 303/09 z dnia 02.03.2009
roku zawiesilpostqpowaniew tej sprawie.
W dniu 10.03.2009roku Inwestor zloiyl uzupelnieniebrak6w wskazanychw powy2szym
postanowieniu,a tak2epismo z prosbqo podjgciepostgpowaniaadministraryjnego.
W zwi4{u zpowyisrym organadministracjiarchitektoniczno- budowlanejPostanowieniemNR
391109z dnia l8 marca 2009 roku podj4l postqpowaniew sprawie udzielenia pozwolenia na
wnioskowar4inwestycjg.
Po ponownym
zalqpzonychprzez lnwestora dokument6wzdecydowanojak w
sentenclr.

od
poSredni

wniesieniaodwolaniado Wojewody Mazowieckiego,za moim
jej dorqczenia.
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