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dowlane(tekst
Na podstawie art. 40 ust. I i 3 ustawyz dnia 7 lipca 1994rolffizJPi
podstawieart.
na
y$in.
zm.)
oraz
poz.
18
z
I
I
jednolity
Nr
156
ogloszonyw Dz. lJ. z 2ffi6 roku
-155
ustawy z dna 14 czsw,tca1960 roku Kodeks postqpowaniaadministracyjnego(tekst
jednolityogloszonyw Dz. lJ. z2OOO
rokuNr 98poz.lOTl zWin.nrt.)
Ba$ary i Albertalnwkis z dnia09kwietnia2009roku.
po rozpatrzeniuwniosku Panstwa
wyreiem zgodp
na przeniesieniepozwolenia na budowg Decyzji Starosy Otwockiego Nr 328PlO9z dnia
2O marca2009 roku zatvierdzzjaccj projekt budowlany i udzielaj4cej pozwolenia na budowg
cieklena dzialce
jednorodzimegoon:zUezo@tfvowego
zbiornikana nieczysto5ci
budynkumieszkalnqgo
nr e\r. 699110obrgb Kqplq gm. Wiq4owna.

* Peistwene.trrl i Nbcrtr Iowkis
zam.0$462Wipowne, Klck 53A'
nN t:Zef,,Z

* Grefikon Fectory Spilkr z ogreniczonQodpowiedzialno5ciq
Sp. lL
OL724Wenzewe, uL Wolodyjowskiego4012"
Jednoczesnienakledem nt nosrcgo Inwestora obowipek przejecie wszelkich wanrnk6w
zawartych w Decyzji Sterusty OtwockicAo Nr 32tP/(D z dnia 20 marca 2009 roku
zetwierdzajpej projekt budowleny i udzielejpej pozwolenia ne budowp budynku
mieszkelncgojednorodzinncgo oniz b€zodptywowc€ozbiornikr na nieczystoSciciekle na
dzialccnr ew. 69{tll0 obrpb Keck, gm. rilipowne.
Wojewody Mazowieckiego za moim po6rednictwem w
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Przed
upiyrven
lernrrnu
odwniesienia
::ffii:il:
decyzii
Z
wy z dnia

budowlanelDz.U. z2OO6rolorNr 156poz. lllS z pozniejszymianianami/ ot?Lznapodstawieart.
[Dz. U. z 2000roku
104ustawyz dnia 14czerwca1960r. - Kodekspostqpowania
administracyjnego
Nr 9E,poz. 1071,zp6inielszyni zmianami/
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg zdniaZ3 styczma2009 roku
zatwierdzamprojekt budowleny i udzblem pozwoleniane budowg
dla: PeristweBarbery i Alberte Lowkis
zam. O5-45.2
Wiqzowne, K4ck 53A
'budynku mieszkalnegojednorodzinnegoorez bezodplywowegozbiornike na nieczysto3ciciekle
na dzidce nr ew. 699110obreb K$L, gm. Wiezowne.
Kotegorio obiehn: I
Projektant: mgr ini arch. Jenoslew Piotr Cherkiewicz Nr ew. Upr. BU66l9l do
proj ektowen ia w specjelnoici archite}ilonicznej
Tniwiadczenie o prrywleinosci do Pdlaskiej Okrqgowej lzby ArchiteHdw Nr ew. PD-0031
z furia 20 grufuia 2007 r.
inZ. Jan Waldemer Demulewicz Nr er,. Upr. BlnnT do prcjelrtowania w specjalno5ci
konstru kcyj no-budowlanej
hiwiadczenie o prryruleinorci do Podlaskiej Okrqgowej hby.Iniynierfw Budownictwa NR
ew. PDUBO/0254/01 z dnia 05 gtudria 2007 r.
,'
'!Ya-922194'do
projektowania w
Adaptecja: Kinga Jinefina Ksi€tsk Nr ew. Upr.
specjalno5ci architektonicznej
Zaswiadczenie o przynaletnosci do Mazowieckiej Obqgowej Izby Inzynierdw Budownictwa
Nr ewid. MAZ/BO/0703/02 z &tia I I grufria 2008 r.
z zachowaniemnastqpujtpychwarunk6w,zgodniezart.36 ust. I oraz aft.42 ust. 2 i 3 ustawy- Prawo
budowlane:
l) inwestorjest zobowiqzanyzawiadomidwla{ciwy organ nadzorubudowlanego,co najmniej 2l dni
przed zamierzonym terminem przystryienia do uzytkowania o zakonczeniu budowy/rob6t
budowlanyctl
2)kierownik budowy (robot)jest obowi4Tanyprowadzi6dziennikbudowy lub rozbi6rki oraz umie5ci6
na budowielub na rozbieranymobiekcie w widocznymmiejscutablicAinformacyjn4oraz ogloszenie,
zawieraj4cedanefuyczqge bezpieczeristwa
pracy i ochronyzdrowia.
Obszar oddziatywaniaobiektu/-ow, o kt6rym mowa w art. 2E ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
694.115
obejmujenieruchomoSci:
obrebKeeh gm. Wi47owna.
dzialki nr ew. 694.113,699114,

r/3

UZASADNIENIE
W dniu 23 stycznia200t roku PanstwoBarbarai Albert Lowkis wystqpili z wnioskiemdo tut.
organu o zatvtietdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowg budynku
mieszkalnegojednorodzinnegooruz bezodplywowegozbiomika na nieczystrfci ciekle na dzialce nr
ew. 699/10obreb KApk,gm. Wi4,zowna.
Do w/w wniosku Inwestor zzleazyl oSwiadczeniao posiadanymprawie do dysponowania
nieruchomo6ci4na cele budowlane, cz/reryegzemplarzeprojektu budowlanegooraz DeoylE W6jta
GminyWigowna NR I44AV/0Ez dnia 03.03.200troku o warunkachzabudowydla terenuna kt6rym
ma powstacplanowanainwestycja.
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
Organ administracjiarchitektonicano-budowlanej
budowEsprawdzadokumentywymienione w art. 33 ust. 2 ustawy z dnra 7 hpca 1994 r. - Prawo
budowlane(tekstje&olity ogloszdtyw Dz. U. z 2@,6r., Nr 156 poz. ll lt z pofn. urt.).Ponadto
dzialki lub terenuz przspisni. w tym technicznosprawdzaagodno66projektu zagospodarowania
budowlanymi, kompletno5dprojektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien,
pozwolen,opracowarioraz informacji o be4ieczeristwie i ochronie zdrowia, a tak2ezaSwiadczenia
potwierrfzaj4cewykonanieorazsprawdzenieprojektuprznz osobyposiadajqpewymaganeuprawnienia
budowlane, jak rownieZ zgodno$d projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu
terenuw
"agospodarowaniaprzmtrzgnnegoalbo deqzji o wanmkaclrzabudowyi zagospodarowania
przypadkubraku miejscowegoplarm, a takie wymganiami ochrony 6rodowiska"w szczeg6lno6ci
okreSlonymiw decyzji o Sr$wiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacjgprzedsiEwziqcia,
o
kt6rej mowaw ustawiez dnia 27 kwi€hia 2001r. - PrawoochronySrodowiska.
Organ rozpatrujqp przedmicow4 sprawQ, stwierdzil, ii w zal4czona przez Inwestora
dokumentacjaniezgodnajest z zalqczor4do wniosku decyzj4o warunkachzabudowy,w zawiqzkruz
tym PostanowieniernNR 241109z dnia 18.02.2W roku wezwd wnioskodawcpdo uzupehrienia
brak6wlvystepuj4cych w zal4czonejdo wnioskudokumentacji.
W dniu 25.02.2N9 roku Pan Albert l,owkis zio|yl wniosek o zawieszenieprzedmiotowego
postEpowaniaadminisfiacyjnego,a Sarosa OtrruockiPmtanowieniemNR 241109z dnia 02.03.2009
roku zawiesil postgpowaniew tej sprawie.
W dniu 10.03.2009roku Inwestor zho2yluzupelnieniebrek6w wskazanychw powyZszym
postanowieniu,a talcZepismo z proSb4opodjeciepos{,powaniaadministracyjnego.
W zwiq.zkuzpowyisrym organadministracJiarchitektoniczno- budowlanejPostanowieniem
NR
podj4l post@owaniew sprawie udzielenia pozwolenia na
395/09 z dnia l8 marca
-rlr'.Q
wnioskowan4i
ponownym
Po
przez Inwestoradokument6wzdecydowanojak w
sentencji.
Od niniejszej
ienia odwolaniado Wojewody Mazowieckiego,za moim
po6rednictrrem,w
zup S

Otrzvmuia:
l. PanstwoBalbarai Albert l,owkis
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