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Na podstawie art. 40 ust. I i 3 ustawyz dnra7 lipc
jednolity ogloszonyw Dz. U. z 2006roku Nr 156 poz. ll
155 ustawy z dnia 14 czercrca1960 roku - Kodeks p
jednolityogloszonyw Dz.U.22000 rokuNr 98 poz.l07l zpoin.znr.)
po rozpatzeniu wniosku Panstwa
Barbaryi Albertatrowkisz dnia09kwiefiria2009roku.
wyrriam zgodg
na przeniesieniepozwolenia na budowg Decyzji Starosty Otwockiego Nr 330P/09 z dtna
20 marca 2009 roku zatwierdzajqpejprojekt budowlany i udzielajqcej pozwolenia na budowg
budynkumieszkalnegojednorodzinnegoorazbezodplywowegozbiornika na nieczystoSciciekle na
dziaNce
nr ew. 699/7obrgbK4ck, gm. Wiq.zowna.

'Paristwa n"rU"rX i AlbertaLowkis
zam.05-462
Wipowna, Kqck 53A'
ni nzecz
* Gralikon Factory Sp6lka zogranivonq odpowiedzialno5ciq
Sp. k
02-724Warszawa,ul. Wolodyjowskiego4012"
Jednocze5nienakladam na nowego Inwestora obowiqzek przejpcia wszelkich wamnk6w
zawartych w Decyzji Starosty Otwockiego Nr 330P/09 z ilnia 20 marca 2009 roku
zatwierdzajqcej projekt budowlany i udzielejqcej pozwolenia na budowp budynku
mieszkalnegojednorodzinnego onilz bezodplywowegozbiornika na nieczysto5ciciekle na
dzialcenr ew. 69917obrpb Ktclq gm. Wi4zowna.
Wojewody Mazowieckiegoza moim po$rednictwemw
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budowlanelDz. U. z 2006 roku Nr 156poz. I I lE z pozniejszymizmianami/oraz na podstawieart.
104ustawyz dnia 14czerwca1960r. - KodekspostQ,powania
[Dz. U. z 2000roku
administracyjnego
Nr 9E,poz. 1071,z poZniejszymizmianami/
po rozpatrzeniuwniosku o pozwolenie na budowg zdna23 stycznia2009 roku
zatwierdzamprojekt budowlany i udzielampozwoleniene budowg
dla: ParistwaBerbery i Alberta Lowkis
zam. 05/,62 Wiqzowna, K{ck 53A
'budynku mieszkalnegojednorodzinnegooraz bczodplywowegozbiornika na nieczysto5ciciekle
na dzialcenr ew.699/7obrgbKeclq gm.lVipowna
Kategoria obiehu: I.
Projektant: mgr ini- arch. Jercslew Piotr Cherkiewicz Nr ew. Upr. BU66l9l do
proj ektowe n ia w specjalno5ci architelrton icznej
ZaSwiadczenieo przyuleinosci do Pdlaskiej Okrqgowej lzby Architehow Nr ew. PD-0031
z dnia 20 grudnia 2007 r.
in2. Jan lValdemar Damulewicz Nr ew. Upr. BlnnT do projcktowania w specjalno5ci
konstru kcyj n o-bu d owlan ej
hfwiadczenie o prrynleinoflci do Pdlaskiej Okrqgowej lzby Iniryieriw Budownictwa NR
ew. PDUBO/0254/01 z &ria 05 grudnia 2007 r.
Adaptacja: Kinge trtzefrne Kli?tak Nr ew. Upr. Wa-y22194 do projektowania w
specjalno5ci architektonicznej
ZaSwiadczenie o prryrnleinosci do Mazowieckiej Obqgowej lzby Iniynierow Budownictwa
Nr ewid. MAZ/BO/0703/02 z trria I I gnr&ria 2008 r.
z zachowaniemnastqujqpychwamnk6w, zgodniez aft. 36ust. I oraz aft. 42ust.2 i 3 ustawy- Prawo
budswlane:
l) inwestorjest zobowiq,zanyzawiadomidwla{ciwy organ nadzorubudowlanego,co najmniej 2l dni
przed zarnierznnym terminem przystryienia do u2ytkowania o zakdczeniu budowy/rob6t
budowlanych,
2)kierownik budowy (robot)jest obowieany prowadzi6dziennikbudowy lub rozbi6rki oraz umieSci6
na budowielub na rozbieranymobiekcie w widocznymmiejscutablicq informacyjnaoraz ogloszenie,
zawierajqpedanedcycz4ce bezpieczefstwapracy i ochronyzdrowia.
Obszar oddziatywaniaobiektu/+w, o lct6rym mowa w art. 2t ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmujenieruchomo5ci
: 699/I 3, 699| 14,69 | 15obrqbf.qpL,gm. rffipowna.

v3

UZASADNIENIE
Barbarai Albert trowkis wyst4pili z wnioskiemdo tut.
W dniu 23 stycnia 200t roku Panstrryo
organu o zatwierdzenieprojektu budowlanegoi udzielenie pozwolenia na budowg budynku
mieszkalnegojednorodzinnegooraz bezodptywowegozbiornika na nieczysoSciciekle na dzialcew
ew.699/7obreb Kapk,gm. Wiq,zowna.
Do w/w wniosku Inwestor zal1cryl o6wiadczeniao posiadanymprawie do dysponowania
nieruchomo6ci4na cele budowlane, cztery egzemplarzeprojektu budowlanegooriv Decyzjq W6jta
roku o warunkachzabudowydla terenuna kt6rym
Gminy Wi44ownaNR 14lAil/O8z dnia03.03.200E
ma powsta6planowanainwestycja.
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
Organ administracji architektonicano-budowlanej
budowg sprawdzadokumentywymienione w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane(tekstjednolityogloszurywDz.U. z20f,6 r., Nr 156poz. lllE zfiin. zrn.).Ponadto
dzialki lub terenu z przepisarrri,w tym technicmo sprawdzazgodno66projektu zagospodarowania
projektu
budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnieri,
budowlanymi, kompletnoSd
pozwolen,opracowarioraz infornracji o beryieczefstwie i ochronie z&owia" ataliile za6wiadczenia
potwierrfzajqpewykonanieorazsprawdzenieprojektuprzez osobyposiadajqpewynaganeuprawnienia
budowlane, jak r6wnie2 zgodnoSdprojektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
terenuw
przr,strzennego
zagospodarowania
albo decyzji o wannkach zabudowyi zagospodarowania
przypadkubraku miejscowegoplanu, a tak2e wymaganiamiochrony Srodowiska,w szczeg6lnoSci
okreslonymiw decyzji o Srodowiskowychuwarunkowaniachzgody na realizacjEprzedsiqwziqcia,o
kt6rej mowaw ustawiez dnia 27 kwietnia 20Ol r. - PrawoochronySrodowiska.
Organ rozpatrujqp przedmicow4 sprawQ, stwierdzil, i2 w zalqrzora przez Inwestora
dokumentacjaniezgodnajust z zil4czon4fu wniosku decyzj4o warunkachzabudowy,w zawi4zkuz
tym PostanowieniemNR 242109z dnia 18.O2.2W9roku wezwal wnioskodawcqdo uzupetnienia
brak6wwystEpujqpychw zal4cznlrtej
do wniosku dokumentacji.
W dniu 25.02.2009roku Pan Albert l,owkis ztozyl wniosek o zawieszenieprzedmiotowego
postEpowaniaadmimstracyjnego,a Starcta Otwocki PostanowieniemNR 309/09 z dnia 02.03.2009
roku zawiesilpctEpowanie w tej sprawie.
W dniu 10.03.2009roku Inwestor Aozyl uzupelnieniebrek6w wskazanychw powy2szym
postanowieniu,a tak2epismo z proSbqo podjqciepostgpowaniaadministracyjnego.
- budowlanejPostanowieniemNR
W zwiqeku zpowyisrym organadminisracji architekSonicuro
podj4l
postqpowanie
w sprawie udzielenia pozwolenia na
393109z dria lE marca 2009 roku
wnioskowan4i
zalqpzonych przez Inwestora dokument6w zdecydowano jak w

wniesieniaodwolaniado Wojewody Mazowieckiego,zz moim
datyjej dorerc.zsnia.
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