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Na podstawieart. 40 ust. I i 3 ustawyz dnia 7 lipca 1994rdasuP
otbtrdowlane(tekst
jednolityogloszonyw Dz. U.22006 roku Nr 156poz. lllS z poin. zm.) oraznapodstawieart.
155 ustawy z dnia 14 cznrutca1960 roku - Kodeks postgpowaniaadministracyjnego(tekst
jednolity ogloszonyw Dz. U. z20[ic.roku Nr 98 poz. lOTl zybin. zm.)
po rozrralrzeniuwnioskuPanstwa
Baftary i Albertalowkis zdntia09kwi€firia2009roku.
wyreiem zgodp
na przeniesieniepozwolenia na budowg Decyzji Starosty Otwockiego Nr 32TP|O9z dnia
20 marcn2009 roku atwierdzaj4cej projekt budowlany i udzielaj4cej pozrvoleniana budowg
jednorodzinnego
budynkumieszkalnego
olaur,
bezo@tywowego
zbiornikana nieczystorici
cieklena dzialce
nr eril. 699/E obrgb Kach gm.Wiq,zowna.

'Peistwa ne*rf i Albcrtr Lowkis
zem.O*462Wipowne, Kqck 5ifA"
oe Ez6z
* Grefikon Frctory Sp6lkr z ogrenicmnl odpowiedzielno5ciq
Sp. k
02-724Wrrszlwl, uL Wolodyjowskiego4012"
Jednocze5nienekladrm ni nowcgo Inwestor. obowipek przei?cir wszclkich wanrnk6w
zawartych w Decyzji Sterosty Otwockiego Nr 327P09 z dnie 20 marca 2(XX) roku
zatwierdzejpej projekt budowleny i udzielejtrcej pozwolenia ne budowp budynku
micszkelncgojednorodzinncgo orrz bczodplywowegozbiornike ne nieczysto6ciciekle na
dzialcenr ew. 6991tobrpb K1clq gm. Wiezowne.
Od decyzji
terminie l4

Wojewody Mazowieckiego za moim poSrednictwem w

:; ./

Do wiadomoSci:
l. W6jt GminyWiqrownads.WSPiOS-U-7331-193/0[
2. PowiatowyInspektorNadzoruBudowlanegow Otw,
3. ala
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Na @stawie arJ.2t, art. 33 usl l, ara.34 ust. 4 afi. 36 ustalvyz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane[Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. I I lE z pozniejsz5rmimianamil ora:zna podstawieart.
104ustawyz dnia 14 czerwca196Or. - Kodekspostpowania administracyjnego[Dz. U. z 2000 roku
Nr 98, poz. l0Tl,zpoiniejszymi zmianami/
po rozpilrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg z dnia23 sryczna 2@9 roku
zatwierdzamprojekt budowlany i udzfolampozwoleniane budowg
dla: ParistwaBerbery i Alberta Lowkis
zam. t5-46.2Wiqzownq Kqpk 53A
. budynku mieszkalnegojednorodzinnegoorazfu,odplywowego zbiornika na nieczysto5ciciekle
na dzialcenr ew.699/8obrpb Kncb gm. Wiqzowna
Kategoria obichtu: I.
Projektant: mgr inZ erch. Jercshw Piotr Cherkiewicz Nr ew. Upr. BU66l9l do
proj ektowan ia w specjalnoSci arch iteliitonicznej
hiwiadczenie o prryuleinoSci do Pdlaskiej Ohrqgowej lzby ArchiteHdw Nr ew. PD-0031
z dnia 20 grufuria 2007 r.
ini. Jan Waldemar Damulewisz Nr ew. Upr. WnnT do projektowenie w specjalno5ci
konst ru kcyj nebud owlanej
Zaiwiadczenie o prryruleinorci do Podlaskiej Okrqgowej lzby Iniynier6w Budawnictwa NR
ew. PDUBO/0254/01 z &fia 05 gru&ria 2007 r.
Adaptacju Kinge Jinnfint Ksigtak Nr ew. Upr. Wa-9/2194 do projektowania w
specjalnoSci architbktonicznej
hSwiadczenie o prryrnleinosci do Mazowiechiej Obqgowbj lzby Intynierdw Budownictwa
Nr ewid.MAZ/BO/0703/02z furia I I grufuia 2008r.
z zachowaniemnastpujqpychwarunk6w,agodniez ar.t.36 ust. I oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy- Prawo
budowlane:
l) invrestorjest zobowiqZanyzawiadomidwla{dwy organ nadzorubudowlanego,co najmniej 2l dni
prznd anniermnym terminem przystryienia do uzytkowania o zakonczeniu budowy/rob6t
budowlanych,
2)kierownik budowy (robc) jest obowiqearyprowadzi6dziennikbudowy lub rozbi6rki oraz umie5cic
na budowielub na rozbieranymobiekcie,w widocznymmiejscutablicAinformacyjnaoraz ogloszenie,
zawierajqpedanedotyczqpebe4ieczenstwapracy i ochrmy zdrowia.
Obszar oddziatywaniaobiektu/-ow, o kt6rym mowa w art. 2E ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmujenieruchomo6ci:
699115
dzialki nr ew. 699113,699114,
obrEbKqph gm. Wiq,zowna.
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UZASADNIENIE
W dniu 23 styczria 20Ot roku PanstwoBarbarai Alb€rt trowkis wyst4pili z wnioskiemdo tut.
organu o zanttierdzenieprojektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowp budynku
mieszkalnegojednorodzirmegooraz bezodptywowegozbiornika na nieczysto6ciciekle na dzialce nr
ew. 699/8obrpb Kegk, gm. WiqTowmDo w/w wniosku Inwestor zaleczyl oSwiadczeniao pciadanym prawie do dysponowania
nieruchomoSci4na cele budowlane, cztery egzemplarzeprqektu budowlanegooraz DecyzjEW6jta
roku o warunkachzabudowydlaterenuna kt6rym
NR l45AV/0t z dnia03.03.200E
GminyWiq.zowna
ma powsta6planowanainwestycja.
Organ administraajiarchitektonicao-budowlanejprzed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowp sprawd'a dokumentywymienione w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipra 1994 r. - Prawo
budowlane(tekstje&olrty oglczony w Dz. U. z 2ffi6 r., Nr 156 poz. I I lE z frir- nn.). Ponadto
dzialki lub terenu z przspisarnti,w tym technicznosprawdzazgodno6cprojelau zagospodarowania
budowlanymi, kompletnoSdprojektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnief,
pozwolen,opracowarioraz infornracji o be4ieczeristwie i ochronie zdrowia, a taki2ezaiwiadczenia
potwier.f'ajqpewykonanieonz spraw&enieprojektuprzrz osobyposiadajqpewymaganeuprawnienia
budowlane, jak r6wnie2 zgodno56 projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
'agospodarowaniaprzestrzermego
terenuw
albo decyzji o wanmkachzabudowyi zagospodarcu/ania
przypadku braku miejscowegoplanu, a tati2e wymaganiamiochrony frodowtska, w szczeg6lno6ci
okreSlonymiw decyzji o Sncdowiskowych
uwarunkowaniachzgdy na realizacjgprzedsiEwzigcia,o
kt6rej mowaw ustawiez dnia 27 kwietnia 2@l r. - PrawoochronySrodowiska.
Organ rorytru14c przedmiotow4 spf,awq, stwierdzil, i2 w zzlqczona przez Inwestora
dokumentacjaniezgodm jest z nil4czofft do wniosku decyzj4o warunkrch zabudowy,w zauti4zkttz
tym PostanowieniemNR 239109z &tia lt.O2.2W9 noku wezwd wnioskodawcpdo uznrpelnienia
brak6wwystgpujqgychw zalqszorejdo wniosku dokumentacji.
W dniu 25.02.2N9 roku Pan Albert Lowkis Aozyl wniosek o zawieszenieprzedmiotowego
postqpowaniaadministracyjnego,a StarostaOtrpocki PostanowieniemNR 304109z dnia 02.03.2009
roku zawiesilpostpowanie w tej sprawie.
W dniu 10.03.2009roku Inwestor zlo|yl uzupelnieniebrek6w wskazanychw powy2szym
postanowieniu,a takZepismo z pro6b4o podjgciepctqpowania a&ninistracyjnego.
W zwi4zku zpowyisrym organadministracjiarchitektoniczno- budowlanejPctanowieniernNR
390/09 z dna l8 marca 2009 roku podj4l FstQpowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na
wnioskowan4lnwestycJ
Po ponownym
sentenclr.

Od niniejszej
poSrednictwem, w

przez lnwestoradokument6wzdecydowanojak w

ienia odwolaniado Wojewody Mazowieckiego,za moim
jej dorqczenia.

Zal.- egz.projektu

Otrzvmuja:
l. PanstwoBalbarai Alb€rt Loc/kis
Do wiadomoSci:
l.
w6jtcminyWiq2ownads.WSPiOS-U-7331-193/08,
wSPiOS-U:733t-g'l/og
2. Powiatowytnspettor l.Iadzun Brdowlanegow Otwocku
3. ala
Ni niejszr decyz,iaadministracnna
r,, t rak lie postgpowanraacinrinistracy3nego
stala sig oetateczna dn
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