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Na podstawie art. 40 ust. I i 3 ustawyz dnia 7 lipca 1994roku - Prawobudowlane(tekst
jednolity ogloszonyw Dz. U. z 20[16roku Nr 156 poz. I I l8 z pt6in.zm.) oraz na podstawieart.
155 ustawy z dnia 14 czerctca1960 roku - Kodeks postgpowaniaadministracyjnego(tekst
jednolityogloszonyw Dz.U. z200/u^
rokuNr 98poz.l07l zpoin.zrn.)
po rozpatrzariuwniosku Panstwa
Barbaryi Albertal-owkis7.tni. 09kwi€tnia2009roku.
wyraitm zgodp
na przeniesieniepozwolenia na budowg Decyzji Starosty Otwockiego Nr 33lP/09 z dna
20 marca 2009 roku zatruerdzajecejprojekt budowlany i udzielaj4cej pozwolenia na budowg
budynku mieszkalnegobliiniaczego (dwa lokale mieszkalne) oraz dw6ch bezodptywowych
zbiornikowna nieczystoSci
cieklena dzialkachnr ew. 699.15
i 69916obrgbKech gm. Wi4zowna.

* Pafstwaf"rb"rl

i Albertr Lowkis
zam.O*462lYipowne, K4ck 53A"

na rzef,.z
* Grefikon Factory Sp6lkez ograniczon4odpowiedzialnoSciq
Sp. k
02-724Werszewe,ut Wolodyjowskiego4012"
JednoczeSnienekladrm ne nowego Inwestora obowitrzek przcjpie wszclkich wemnk6w
zawartych w Decyzji Starosty Otwockiego Nr 33lP/(D z dnia 20 marce 2009 roku
zatwierdzejpej projekt budowleny i udzielajpej pozwolenia na budowp budynku
blifnieczego (dwe lokele mieszkelne) orxz dw6ch bezodpfywowych zbiornik6w na
nieczysto5ciciekle na &ielkach nr w.69915 i 69916obrpb Keclq gm. Wigowna.
Wojewody Mazowieckiego za moim po6rednictwem w
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Na podstawiearJ.2E,art. 33 ust. l, afi.34 ust. +, 8?t.19
dniaT lipca 1994r. - Prawo
budowlanelDz. U. z 2006 roku Nr L56 pz. I I 18 z pozriejszymizmianamiloftIzna podstawieart.
104ustawyz dnia 14 czerwa 1960r. - Kodekspostqpowania
lDz. U. z 2000roku
administracyjnego
Nr 9E,pz. l0T l, z fiiniejszymi zmianamil
po rozpatrzeniuwniosku o pozwolenie na budowg z dnia 23 stycznia2009 roku
zatwierdzamprojelrt budowlany i udzielampozwoleniana budowp
dla: ParistwaBarbary i Alberta Lowkis
zam. O5-462Wiqgownq Kqck 53A
' budynku mieszkalnegobliiniaczego (dwa lokale mieszkdne) oraz dw6ch bezodplywowych
zbiornik6w na nieczystoSci
cieklena dzialkachnr ew. 69915i699/6obrgb Kech gm. Wiqzowna
Kaegoria obiehtu:I.
Projektant: mgr ini. erch. Jaroslaw Piotr Charkiewicz Nr ew. Upr. BU66l9l do
proj ektowan ia w specjelno5ci arch itekton icznej
Zafwiadczenie o przynaleinoSci do Podlaskiej OlerqgowejIzby ArchiteH6w Nr ew. PD-0031
z dnia 20 grudnia 2007 r.
mgr ini. Urszula Madejcz,yk Nr ew. Upr. BU4tl02 do projektowanie bez ograniczefi w
specjalnoScikonstrukcyjnobudowlanej
ZaSwiadczenieo prrynaleinoSci do Pdlaskiej Okrqgoyej lzby InTynierow Budownictwa NR
ew. PDL/BO/0186/03 z &ria205 marca 2008 r.
Adaptacja: Kinga.Jtzefina Ksiptnk Nr ew. Upi. )Va-922194'do projektowania w
specjalno5ci architektonicznej
Zaiwiadczenie o przynleinosci do Mazowieckiej Olcrqgowej Izby Iniynierow Budownictwa
Nr ewid MAZ/BO/0703/02 z tutia I I gruturia 2008r.
z zachowaniem
nastqpuj:pych
warunk6w,zgodniezart.36 ust. I oraz art.42 ust.2 i 3 ustawy- Prawo
budowlane:
l) inwestorjest zobowiq,zanyzawiadomidwla6ciwy organ nadzorubudowlaneBo,co najmniej 2l dni
przed zarniermnym terminem przystryienia do uzytkowani4 o zakofrczeniu budowy/rob6t
budowlanych,
2) kierownik budowy (robot)jest obowipany prowa&i6 dziennikbudowy lub rozbi6rki orazumie6cic
na budowielub na rozbieranymobiekcie,w widocznymmiejscutablicAinformacyjn4oraz ogloszenie,
zawierajqpedanedotycz4cebezpieczefstwapracy i ochrury zdrowia.
Obszar oddziatywaniaobiektu/-ow, o kt6rym mowa w art. 2E ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmujenieruchomosci:
dziatkinr ew. 699113,699114,699/15
obrgbKqpk,gm. Wiqgowna.
lt3

UZASADNIENIE
W dniu 23 stycnia 200t roku PanstwoBarbarai Albert Lowkis wyst4pili z wnioskiemdo tut. organu
o zatwierdzenieprojektu budowlanegoi udzielenie pozwolenia na budowg budynku mieszkalnego
bliiniaczego (dwa lokale mieszkalne)oraz dwoch bez@lywowych zbiornik6w na nieczystoSciciekle
na dzialkachnr ew. 69915i 699/6obrqbKApk,gm. WiETowna.
Do w/w wniosku Inwestor zal1cryl o6wiadczeniao posiadanymprawie do dysponowania
nieruchomo6ci4na oele budowlane,c^ery egzemplarzeprojektu budowlanegooraz Decyzjg W6jta
Gminy WiqgownaNR 317 M/08z dnia 27.05.2008roku o warunkachzabudowydla terenuna kt6rym
ma powstadplanowanainwestycja.
Organ adminisracji architektoniczro-budowlanejprzed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowg sprawdzadokumentywymienione w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane(tekstje&olrty qglosrsry w Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. I l l8 z filrl2m.). Ponadto
sprawdzaagodnoS6projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu z przepisami,w tym techniczro budowlanymi, kompletno66projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnieri,
pozwolef, opracowarioraz informacji o bezpieczeristwiei ochronie zdrowi4 a tak:zeza.Swiadczenia
potwierdzajqpewykonanieorazsprawdzenieprojektuprznz orcby posiadajqpewyrnaganeuprawnienia
budowlane, jak r6wnie2 zgodno$d projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
przestrzennego
zagospodarowania
albo decyzji o wanmkachzabudowyi zagospodarowania
terenuw
prrypadku braku miejscowegoplanu, a takin wymaganiamiochrony Srodowiska w szczeg6lno6ci
przedsiEwziEcia,
okreSlonymiw decyzji o Snr&wiskowychuwarunkowaniach
zgody n realiz,acjg
o
kt6rejmowaw ustawiez dnia 27 kwietnia2001r. - PrawoochronySrodowiska.
Organ rozpatrujqs przedmiotow4 sprawQ, stwierdzil, ri w zzlqszorraprzez Inwestora
dokumentacjaniezgodnajest z zarl4czonQ
do wniosku decyzj4o wanrnkachzabudowy,w zawiEz*nz
tym Postanowieniem
NR 237109z dnia 1t.02.2009roku wezwal wnioskodawcgdo uzupehrienia
brak6wwystgpuj4cychw zalqpzonejdo wniosku dokumentacji.
W dniu 25.02.2009roku Pan Albert Lowkis doZyl wniosek o zawieszenieprzedmiotowego
postEpowaniaadministracyjnego,a StarostaOtrrocki PostanowieniemNR 305/09 z dnia 02.03.2009
roku zawiesilpostEpowanie
w tej sprawie.
W dniu 10.03.2009roku Inwestor zloiyl uzupelnieniebrak6w wskazanychw powy2szym
postanowieniu,a tak'Zepismo z pro5b4o podjEciepostEpowaniaadministracyjnego.
W zwiq,zkuzpwyisrym
administracjiarchitektoniczno- budowlanejPostanowieniemNR
389/09 z dnia l8
ljAl postgpowaniew sprawie udzielenia pozwolenia na
wnioskowan4 in
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Po ponownym
sentencJl.

przez Inwestora dokument6w zdecydowano jak w
--t

poSrednictwem,
w term

odwolaniafu Wojewody Mazowieckiego,zz moim
dorgczenia.
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Zal.:- egz. projektu budowlanego

Otqvmuja:
l. PanstwoBaftara i Albert Lowkis
Do wiadomoSci:
l.
W6jt Gminy Wi4zownads.WSPiOS-U-7331-19l/06,
WSPiOS-U-7331-l0o/09
2. PowiatowyInspektorNadzml Budowlanegow Otwocku
3. ala
Nrniejszir decy'z-,lu
rdrtrrnrstracy.gra
w tra kcie 1x-rstqpowania
a<rnrinistracyjnego
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