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STAROSTA OTWOCKI
ul. Gtirna 13,0$400 Otwock tel.779'32-95
sAB MB 0718/148/09
sAB MB 73srl8sl09

Na podstawieart. 40 ust. I i 3 ustawyz dnia 7 lipca I
jednolityoglovony w Dz. U.220O6 rokuNr 156poz. lllS
155 ustawy z dnia 14 czr,rutca1960 roku - Kodeks post
jednolityogloszonyw Dz.lJ. z200f rokuNr 98 poz-l07l zpoin.zrn-)
Baftary i Alb€rtal-owkisz&ta ()9ks'i€tnia2009roku.
po rozpatrzeniuwniosku Panstwa
nyreiem zgodp
na przeniesieniepozwolenia na budowg D*yzji StaroSy Otwockiego Nr 3l5P/09 z dnia
19 marca ZOOSroku zatvierdzajacejprojekt budowlany i udzielajecej poavolenia na budowp
cieklena dzialce
jednorodzimego
orazbez@lywowegozbiornikana nieczystorici
budynkumieszkalnego
nr ew. 699/9 obrgb Kqelq gm.Wiq,zowna.

'Pefstwe nr"Url i Nbcrtr lowkis
nm. O*462Wipowne, K4ck 534"
ng rzecz
* Grefikon Fectory Sp6'lkrz ogreniczon4odpowiedzialno5ciq
Sp. k
OL724Wemzewe,uL Wolodyjowskiego4012'
JednoczeSnienekledrm ni nowcgo Inwcstore obowipek plzci?cir wszelkich wemnk6w
zawartych w Decyzji Sterosty Otwockiego Nr 315P/(D z dnia 19 marca 2(XD roku
zatwierdzejpej projekt budowlrny i udziehilcej pozwolenia nt budowp budynku
cieklena dzialcenr
jednorodzinnegoorrz bczodp[vowegozbiornike ne nieczystoSci
mieszkelnqgb
gm.
Wiqpowne.
Keclq
ev.69919ob4b
Od decyzji
terminie14

do Wojewody Mazowieckiego za moim poSredniawemw

z u p .5 1
mgr Mir
l r 1 r c j s z r , , i ",.j1r W J f i
na
r'. t r"rrkcrepostgpowamaadruiniatracyjnego

stalaeiso.tatccu o"r.d,Q0.
Otrzymuje:
o t w o cak.,' i "Q 8 6 . Q . ; .
l.PanstwoBarbarai Alb€rt Lonkis
2. Grafikon Fac*orySp6lka zogmiczo4@ou/iedzialno$cia Sp-k.
Do wiadomo6ci:
l. W6jt GminyWiryownads.WSPiOS-U-1
2. PowiatowyInspekrorNadzoruBudowlan
3. ala

.. .....,.

rrrl

br:{

STAROSTA OTWOCKI
ul. G6rna 13,0$400 Otwock tel.779-32-95
SAB MB 735rl85l}g
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budowlanelDz. U. z 200,6roku Nr 156poz. I I lE z pozniejszymizmianami/oraz na podstawieart.
104ustawyz dnia 14czerwcal!)60 r. - Kodekspostq,powania
administracyjnego[Dz. U. z 2000 roku
Nr 98, poz. l0Tl,zfriniejszymi zmianami/
po rozpatrzeniuwniosku o pozwolenie na budowp zdniaZ3 stycnia 2009 roku
zatwierdzamprojekt budowlany i udzielampozwoleniana budowp
dle: Pafstwe Berbary i Alberta Lowkis
zem. 05'462 WiQzowng K4ck 53A
. budynku mieszkalnegojednorodzinnegooraz bczodplywowc€ozbiornika na nieczystoSci
ciekle
na dzialcenr ew.699/9obrpb K$lq gm. Wilzowna
Kategoria obiehtu: I.
Projektant: mgr in2. arrh. Jercslew Piotr Cherkiewicz Nr ew. Upr. BU66l9l do
p roj ektowan ia w specjelno5ci arch itekton icznej
ZaSwiadczenieo przyrnleinoSci do Pdlaskiej Okrqgowej Izby Architektdw Nr ew. PD-0031
z dnia 20 gntdnia 2007 r.
ini. Jan Waldemer Damulewisz Nr en'. Upr. BlnnT do projektowanie w specjdno5ci
konstru kcyj n o-bu d owlan ej
hSwiadczenie o prrynleinoSci do Pdlaskiej Okrqgowej lhby Iniynierow Budownictwa NR
ew. PDUBO/0254/01 z dria 05 gttufia 2007 r.
Adaptacje: Kinga Jtzzafint rcipat
Nr ew. Upf. *.r-922194 do projektowania w
specjalnoSci erchitektonicznej
ZoSwiadczenie o
do Mazon'ieckiej .
fzby Iniynier6w Budov,nictwa
gruhia
Nr ewid. MAVBO/0703/02 z tutia I I
2008 r. .
z zachowaniemnastq,pujqpych
wanrnk6w,zgodniez art. 36u$. I oraz art. 42ust.2 i 3 ustawy- Prawo
budowlane:
l) inwestorjest zobowiqany zawiadomi6wlafciwy organ nadzorubudowlanego,co najmniej 21 dni
prznd zarnierzonym terminem przystryienia do u2ytkowania o zakoniczeiriu bu&wy/robot
budowlanych,
2) kierownik budowy (robot)jest obowiaSanyprowadzi6dzi€nnik budowy lub rozbi6rki oraz umie6cic
na budowielub na rozbieranymobiekcig w widocznymmiejscutablicg informacyjn4oraz ogloszenie,
zawierajqpedanedotyczqpebe4ieczenstwapracy i ochronyzdrowia.
Obszar oddziatywaniaobiektu/ow, o kt6rym mowa w art. 2E ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmujenieruchomo*:i:dzialki nr ew. 699113,699114,699115
obrebK4ph gm. Wiq4owna.
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UZASADNIENIE
W dniu 23 stycznia200Eroku Pan$vsoBarbarai Albert trowkiswyst4piliz wnioskiemdo tut.
org:rnu o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowp budynku
mieszkalnegojednorodzinnegooraz bezodplywowegozbiornika na nieczysto5ciciekle na dzialce nr
ew.699/9obrgb Kqpk,gm. Wiq.zowna.
Do w/w wniosku Inwestor zal1czyl oSwiadczeniao posiadanymprawie do dysponowania
prqekru budowlanegooraz DecyzjEW6jta
nieruchomoSci4
na cele budowlane,cztery egzemplarze
Gminy Wiq.zowna
NR 1424il/0Ez dnia 03.03.200E
roku o warunlochzabudowydla terenuna ktorym
ma powsad planowanainwestycja.
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
Organ administraajiarchitektoniczno-budowlanej
budowEsprawdzadokumentywymienione w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipa 1994 r. - Prawo
budowlane(tekstje&rolrty ogloszmyw Dz. U. z 20O6r., Nr 156 Wz lllE z pol.rn.nrr.).Ponadto
sprawdzazgodno66projeltu zagosdarowania dzialki lub terenu z przepisami,w tym technicanobudowlanymi, komplenoSc projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, u"godnieri,
pozwolen"opracowaf oraz infornracji o be4ieczefstwie i mhronie zdrowia, a takLe zaiwiadczenia
potwierdzajqpewykonanieonzsprawdzenieprojektu prznz osobyposiadajqpewymaganeuprawnienia
budowlane, jak r6wnie2 zgodno66 projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
przestnennegoalbo decyrji o wanmkachzabudowyi zagospodaro\nania
terenuw
"agospodarowania
przypadkubraku miejscowegoplanu, a talszewymaganiamiochrony Srodowisk4 w szczeg6lno6ci
okreSlonymiw decyzji o Snrdowiskowychuwarunkowaniachzgdy na realizacjEprzedsiEwzigcia,o
kt6rej mowaw ustawiezdnia 27 kwietnia 2001r. - PrawoochronySrodowiska.
OrFn rozpatrujqp przedmiotow4 sprawQ, stwierdzil, i2 w zzl4czona przez Inwestora
dokumentacjaniezgodnajest z al4czon4 do wniosku decyzh o warunkachzabudowy,w zawi4zkuz
tym PostanowieniemNR 243109z dnta 18.02.2m9 roku wezurd wnioskodawcgdo uzupelnienia
brak6wwystEpuj4cychw zalqczonejdo wnioskudokumentacji.
W dniu 25.02.2009roku Pan Albert l,owkis AoLyl wniosek o zawieszenieprzedmiotowego
postQpowania
adminismcyjnqgo,a StarostaOtrrocki PostanowieniemNR 307109z dnia 02.03.2009
roku zawiesilpostEpowanie
w tej sprawie.
W dniu 10.03.2009roku Inwestor zloiyl uzupelnieniebrak6w wskazanychw powy2szym
postanowieniu,a tak'2epismo z profb4 o @jgcie postgpowaniaadministracyjnego.
W zwiq.zkuzpwyiszym organadministracjiarchitektoniczno- budowlanejPostanowieniemNR
394109z dnia l8 marca 2009 roku podj4l pos4powanie w sprawie udzielenia pozwolenia na
Po ponownym
sentenclr.
Od niniejszej
po6rednictwem, w

przez Inwestora dokument6w zdecydowano jak w

odwolaniado WojewodyMazowieckiego,za moim
i dorcpzsnia.
Z tlf

(,'l

mgr I\lrr.
\Vit,.r

Otrz.vmuja:
l. PanstwoBaftara i Albert ttwkis
Do wiadomo$ci:
1.
w6jr cmhy Wi4zownads. wspios-U-733t-tg6t6. wspios-U-7331-gstog
2. PowiatowyInspektorl{adzsn Budowlanegow Otwocku
3'

Na

NJinieiszi' 4ocyz']a acltlltnrstracYlna

'"il.i" r""i*powanis adntinistracyJneSo
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