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    STAROSTA SIEDLECKI
08-110 Siedlce, ul. J. Piłsudskiego
          tel. (025) 644-72-16
         fax. (025) 644-71-55

B.6740.278.2015.7.OM                                          Siedlce, dnia 04.01.2023 r.

Decyzja nr 8/2023

Starosta Siedlecki, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1333) w związku z art. 25  i art. 27 ustawy z dnia 13 
lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471 
ze. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku 
z dnia 15.07.2022 r., poprawnie złożonego w dniu 01.08.2022 r. i uzupełnionego w dniu 
09.12.2022 r., Inwestora - Unikost Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 100, 08-114 Gołąbek, w sprawie 
zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 448/2015 znak: B.6740.278.2015.7 Starosty Siedleckiego 
z dnia 29.06.2015 r., (zatwierdzającego budowę 9 komór fermentacyjnych wraz z placem 
manewrowym 1 fazy oraz suwnicą przeładunkowo-załadunkową; przebudowę i rozbudowę 
budynku składowanie gipsu; budowę budynku kurzaka; budowę 6 zbiorników technologicznych; 
budowę komina do oczyszczania powietrza technologicznego wraz z infrastrukturą techniczną 
i komunikacyjną - w zabudowie produkcyjnej, na działkach nr ewid. 202/1, 204/1, 205/1, 206/2, 
207/2, 208/1, 209, 210, 211 w miejscowości Gołąbek, gm. Skórzec), z uwzględnieniem decyzji 
o zmianie powyższej decyzji nr 591/2017 z dnia 31.07.2017 r., znak: B.6740.278.2015.7 
(zatwierdzającej budowę budynku sterowni; podział inwestycji na etapy; zmianę zagospodarowania 
i rozwiązań projektowych poszczególnych elementów inwestycji),

o d m a w i a

zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego i udzielenia zmiany decyzji pozwolenia na 
budowę nr 448/2015 znak: B.6740.278.2015.7 Starosty Siedleckiego z dnia 29.06.2015 r., 
z uwzględnieniem decyzji o zmianie powyższej decyzji nr 591/2017 z dnia 31.07.2017 r., 
znak: B.6740.278.2015.7, ze względu na brak uzupełnienia dokumentacji budowlanej w zakresie 
wskazanym w postanowieniu znak:B.6740.278.2015.7.OM z dnia 07.09.2022 r.

Uzasadnienie

W dniu 15.07.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Siedlcach wpłynął wniosek Inwestora - 
Unikost Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 100, 08-114 Gołąbek, o pozwolenie na budowę na działkach 
nr ewid. 202/1, 204/1, 205/1, 206/2, 207/2, 208/1, 209, 210, 211 w miejscowości Gołąbek, gm. 
Skórzec, który zgodnie z dołączonymi projektami budowlanymi dotyczył zmiany decyzji 
pozwolenia na budowę nr 448/2015 znak: B.6740.278.2015.7 Starosty Siedleckiego z dnia 
29.06.2015 r., (zatwierdzającego budowę 9 komór fermentacyjnych wraz z placem manewrowym 1 
fazy oraz suwnicą przeładunkowo-załadunkową; przebudowę i rozbudowę budynku składowanie 
gipsu; budowę budynku kurzaka; budowę 6 zbiorników technologicznych; budowę komina do 
oczyszczania powietrza technologicznego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - 
w zabudowie produkcyjnej, na działkach nr ewid. 202/1, 204/1, 205/1, 206/2, 207/2, 208/1, 209, 
210, 211 w miejscowości Gołąbek, gm. Skórzec).

W wyniku złożenia niekompletnego wniosku, zawierającego braki formalne, organ 
administracji architektoniczno-budowlanej, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
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r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)  pismem znak: 
B.6740.278.2015.7.OM z dnia 26.07.2022 r. wezwał Inwestora do usunięcia braków we wniosku.

W dniu 01.08.2022 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 
Inwestora, który został zakwalifikowany jako odpowiedź na wezwanie. Zgodnie z ww. wnioskiem, 
żądanie strony dotyczy wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę 448/2015 znak: 
B.6740.278.2015.7 Starosty Siedleckiego z dnia 29.06.2015 r., (zatwierdzającego budowę 9 komór 
fermentacyjnych wraz z placem manewrowym 1 fazy oraz suwnicą przeładunkowo-załadunkową; 
przebudowę i rozbudowę budynku składowanie gipsu; budowę budynku kurzaka; budowę 6 
zbiorników technologicznych; budowę komina do oczyszczania powietrza technologicznego wraz 
z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - w zabudowie produkcyjnej, na działkach nr ewid. 
202/1, 204/1, 205/1, 206/2, 207/2, 208/1, 209, 210, 211 w miejscowości Gołąbek, gm. Skórzec), 
z uwzględnieniem decyzji o zmianie powyższej decyzji nr 591/2017 z dnia 31.07.2017 r., znak: 
B.6740.278.2015.7 (zatwierdzającej budowę budynku sterowni; podział inwestycji na etapy; 
zmianę zagospodarowania i rozwiązań projektowych poszczególnych elementów inwestycji).

W związku z tym, że przedmiotowa sprawa została wszczęta przed wejściem w życie 
ustawy z dnia 13 lutego 2020 r.  o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych 
ustaw (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

 Po analizie dokumentacji projektowej dołączonej do wniosku i stwierdzeniu 
nieprawidłowości organ administracji architektoniczno-budowlanej postanowieniem  znak: 
B.6740.278.2015.7.OM z dnia 07.09.2022 r. nałożył na inwestora obowiązek: 

1. dołączenia oryginału lub poświadczonego odpisu ostatecznej i prawomocnej decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 76a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)  
wymaganej na podstawie art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz 
w związku z  § 2 ust. 1 pkt. 41 oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b i pkt. 82 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.);

2. dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę ostatecznej i prawomocnej decyzji Wójta 
Gminy Skórzec o zmianie w części decyzji o warunkach zabudowy znak: 
RIG.6730.59.2011, RIG.6730.45.2018 z dnia 25.04.2022 r.; 

3. określenia stanu zaawansowania robót budowlanych poprzez przedłożenie dziennika 
budowy, a także wskazania które elementy zagospodarowania zostały oddane do 
użytkowania  - art. 81c ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

4. sporządzenia projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych 
sporządzonej zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz z § 8 ust 1 rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935); 

5. opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z decyzją o zmianie w części decyzji 
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o warunkach zabudowy Wójta Gminy Skórzec znak: RIG.6730.59.2011, RIG.6730.45.2018 
z dnia 25.04.2022 r., w zakresie:

a. wyjaśnienia zmiany dotyczącej budynku kompostowni fazy I; Zgodnie z powyższą 
decyzją zmienić ma się powierzchnia zabudowy wymienionego budynku, co nie 
zostało uwzględnione w projekcie zamiennym,

b. wyjaśnienia zmiany dotyczącej 14 komór inkubacyjnych; Zgodnie z powyższą 
decyzją zmienić ma się powierzchnia zabudowy wymienionych komór, co nie 
zostało uwzględnione w projekcie zamiennym,

6. wyjaśnienia rozbieżności w złożonej dokumentacji projektowej w zakresie usunięcia 
z dokumentacji budynku agregatu prądotwórczego, mimo że nie był on objęty 
wcześniejszym opracowaniem, 

7. sprecyzowaniu zamierzenia budowlanego poprzez wyjaśnienie w jaki sposób będą 
wykorzystywane ścieki technologiczne; 

8. wykazania, że projektowane przekształcenie powierzchni działki (niwelacja terenu) nie 
doprowadzi do zmiany stanu wody na gruncie, a sposób odprowadzania wód opadowych 
będzie zgodny z § 28 i 29 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225); 

9. opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), w zakresie:

a. ustalenia kategorii obiektów budowlanych zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 ww. 
rozporządzenia; Aktualnie podano kategorię obiektu XXVIII, która jest przeznaczona 
dla obiektów takich jak: drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, 
kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele. Przedsiewzięcie nie 
przewiduje żadnego z powyższych,

b. określenie istniejacego stanu zagospodarowania z uwzględnieniem budynków 
zrealizowanych i oddanych do użytkowania - § 8 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporządzenia,

c. sprecyzowania informacji i danych o charakterze i cechach istniejących i 
przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 
z przepisami odrębnymi  § 8 ust. 2 pkt. 7 ww. rozporządzenia,

d. wskazanie zmiany ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu 
istniejącego, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu - 
§ 8 ust. 3 pkt. 3 ww. rozporządzenia,

e. sporządzenia projektu architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego, który 
powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową - § 11 ust. 1 ww. 
rozporządzenia. W projekcie zamiennym brak jest części architektoniczno-
budowlanej, zostały zamieszczone jedynie rysunki zbiornika żelbetowego,

f. opracowanie metryk projektu zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia,

10. opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) w zakresie:
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o określenia obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ww. 
ustawy,

o sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 
na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ww. ustawy,

o dołączenia do opracowania projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej zgodnie 
z art. 20 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy, który stanowi że, w razie potrzeby, należy 
zapewnić udział w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających 
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Z analizy 
organu wynika, iż w znacznym stopniu zmieni się zagospodarowanie terenu, a ze 
względu na złożoność zamierzenia budowlanego konieczne jest dołączenie do 
opracowania projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

11. dołączenia do projektu zagospodarowania terenu lub projektu architektoniczno-
budowlanego zaświadczeń o przynależności projektantów do izby, o których mowa w art. 
12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane oraz kopii decyzji o nadaniu, uprawnień budowlanych w 
odpowiedniej specjalności zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 1 ustawy Prawo budowlane 
aktualnych na dzień opracowania projektu oraz na dzień wniesionych poprawek (powyższe 
dotyczy osób sporządzających projekt i nie wpisanych do centralnego rejestru osób 
posiadających uprawnienia budowlane),

12. dołączenia do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego oświadczeń projektantów o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu 
i projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, o których mowa w art. 20 ust 2 ustawy pr. bud. aktualnych na 
dzień opracowania projektu oraz na dzień wniesionych poprawek. Aktualnie brak jest 
oświadczenia projektantów branży drogowej,

13. autoryzacji zmian, wklejek, dopisków naniesionych w projekcie datą, pieczęcią i podpisem; 
Autoryzacja zmian i poprawek powinna umożliwiać stwierdzenie, kto i kiedy ich dokonał. 
Ponadto, dodać należy, że autoryzacja powinna nastąpić przy zmianie, aby wiadomo było, 
która dokładnie zmiana zostaje autoryzowana.

Termin uzupełnienia braków został wyznaczony do dnia 22.11.2022 r.
W dniu 22.11.2022 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Inwestora w sprawie zmiany terminu 

na uzupełnienie braków.
Starosta Siedlecki przychylił się do wniosku Inwestora i postanowieniem z dnia 

23.11.2022 r. zmienił termin uzupełnienia braków materialno-prawnych w dokumentacji 
projektowej oraz wyznaczył nowy termin do dnia 20.12.2022 r.

W dniu 09.12.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Siedlcach wpłynęła odpowiedź 
Inwestora na ww. postanowienie. Inwestor dołączył 4 egzemplarze zamiennego projektu 
budowlanego, opracowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, sprecyzował zakres 
zamierzenia budowlanego oraz zaktualizowano mapę do celów projektowych, a także wskazał 
obiekty, które zostały oddane do użytkowania. Oprócz tego, Inwestor dołączył decyzję Wójta 
Gminy Skórzec znak: RG. 6220.19.2022 z dnia 30.11.2022 r., o umorzeniu postępowania 
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w całości, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.06.2011 r., 
znak: RIG.7624-1/5/10 na realizację przedsięwzięcia  polegającego  na "budowie komór 
inkubacyjnych i fermentacyjnych przystosowanych do zainstalowania urządzeń likwidujących gazy 
odorowe w procesie fermentacji kompostu na terenie zakładu produkcji podłoża do uprawy 
pieczarek zlokalizowanej na działkach nr ewid. 202/1, 204/1, 205/1, 206/2, 207/2, 208/1, 209, 210, 
211 w miejscowości Gołąbek, gm. Skórzec". 

Jako istotne odstąpienie od projektu budowlanego, wynikające z art. 36a ust. 1 i ust. 5 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1333), wskazano:

• wyłączenie etapu IV inwestycji, tj. 2 zbiorników technologicznych,

• wyłączenie etapu III inwestycji, tj. przebudowy i rozbudowy budynku składowania gipsu oraz 

budynku kurzaka, a także budowy placu manewrowego,

• wyłączenie elementów etapu V inwestycji, tj. budowy części zbiorników technologicznych, 

rozbudowy budynku 9 komór fermentacyjnych, rozbudowy i przebudowy budynku gipsu 

i budynku kurzaka, wykonania utwardzeń terenu,

• wyłączenie elementów etapu V inwestycji, tj. lokalizacji hali moczenia i hopera oraz budynku 

skrubera, których lokalizacja wskazana była na projekcie zagospodarowania projektu 

zamiennego nr 1,

• wskazanie lokalizacji elementu  etapu V inwestycji, tj. zbiornika technologicznego naziemnego 

(objętego odrębnym opracowaniem projektowym).

Po ponownej analizie dokumentacji projektowej oraz złożonych wyjaśnień, organ 
administracji architektoniczno-budowlanej stwierdził, iż przewidziane do realizacji zamierzenie 
budowlane nie jest zgodne z ostateczną decyzją Wójta Gminy Skórzec (znak: RIG.6730.59.2011; 
RIG.6730.45.2018) z dnia 25.04.2022 r. o zmianie w części decyzji o warunkach zabudowy 
nr 59/11 z dnia 27.12.2011 r. - dalej zwana decyzja o zmianie warunków zabudowy.

Zgodnie z decyzją o zmianie warunków zabudowy zostały zmienione zapisy pierwotnej 
decyzji, w następujacy sposób: Na stronie pierwszej decyzji w wierszu osiemnastym zamiast 
zapisu: "budowie sześciu zbiorników technologicznych" wpisany został zapis "budowie czterech 
zbiorników technologicznych". Na stronie drugiej decyzji w wierszu ósmym i dziewiątym zamiast 
zapisu: "- zbiorniki technologiczne naziemne realizowane jako wolnostojące 6 sztuk, wysokość 
6,0m, powierzchnia zabudowy 6 x 150m2= 900m2 +/- 10%" wpisuje sie zapis "- zbiorniki 
technologiczne podziemne 3 sztuki o objętości 1x 16m3 i 2x 14m3, zbiornik technologiczny 
naziemny realizowany jako wolnostojący 1 sztuka, wysokość 6,0 m, powierzchnia zabudowy 
120 m2 +/- 10%".

Założeniem zamiennego projektu budowlanego jest m.in. wyłączenie z opracowania 
łącznie 5 zbiorników technologicznych. Dwa z nich zatwierdzone były w etapie IV inwestycji, 
kolejne trzy w etapie V, oznaczone na projekcie zagospodarowania odpowiednio cyfrą 9 i 10. Jako, 
że decyzja o zmianie warunków zabudowy nie przewiduje rezygnacji ze wspomnianych 
zbiorników, a jedynie redukuje ich ilość i parametry, Starosta Siedlecki nie ma możliwości 
zatwierdzenia zmian w powyższym zakresie, ponieważ nie są one zgodne z decyzją o zmianie 
warunków zabudowy.
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Idąc dalej, na podstawie decyzji o zmianie warunków zabudowy zostały zmienione zapisy 
pierwotnej decyzji, w następujacy sposób: "Na stronie drugiej decyzji w wierszu drugim i trzecim 
zamiast zapisu: "-kompostownia faza I - budynek realizowany jako wolnostojący, powierzchnia 
zabudowy 4700m2 +/- 10%, wysokość do 15,0m" wpisuje się zapis: "kompostownia faza I - 
budynek realizowany jako wolnostojący, powierzchnia zabudowy 3900 m2 +/- 10 %, wysokość do 
15,0 m".

Inwestor w piśmie wyjaśniającym, w punkcie Ad 5. wskazał, że budynek 9 komór 
fermentacyjnych (czyli kompostownia I fazy) oraz budynek 14 komor inkubacyjnych są obiektami 
zrealizowanymi, posiadającymi decyzje odbiorowe. Nie ma więc możliwości dostosowania 
parametrów budynku do decyzji o zmianie warunków zabudowy, ponieważ budowa została 
zakończona, co nie zmienia faktu, że projekt budowlany musi być zgodny z decyzją o warunkach 
zabudowy.

Potwierdza to Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 
4 lutego 2020 r. II SA/Wr 803/19, który orzekł, że w przypadku każdego projektu budowlanego 
niezbędna jest jego spójność (a co za tym idzie podlega badaniu) zgodność projektu budowlanego 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (czy też decyzji o warunkach 
zabudowy) i taka zgodność winna zachodzić w chwili wydawania decyzji zatwierdzającej projekt 
budowlany, przy czym taka sama zasada obowiązuje w odniesieniu do projektu budowlanego 
zamiennego. Stan prawny musi być więc oceniany według daty wydania decyzji, w tym przypadku 
dotyczącej zmiany pozwolenia na budowę.

Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przed wydaniem 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ 

administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza przede wszystkim:

1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony 

środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której 

mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko;

2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi;

3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, 

pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której 

mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;

4) wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 

ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i 

legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - 

zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 26.02.2020 r., II SA/Gd 490/19 wskazał, 

że przepis art. 35 ust. 1 pr. bud. określa zakres obowiązków organu, których celem jest 

kompleksowe sprawdzenie projektu budowlanego w fazie wyjaśniającej postępowania 
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administracyjnego w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu 

budowlanego. Podstawowym obowiązkiem organu architektoniczno-budowlanej jest zaś zbadanie 

zgodności rozwiązań zaproponowanych w projekcie budowlanym z ustaleniami obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Analiza ta 

ma znaczenie fundamentalne, bowiem to te dokumenty określają w sposób wiążący m.in. 

przeznaczenie, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy i inne, jak też 

kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1333) w związku z art. 25  i art. 27 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy 

Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471 ze. zm.), w przypadku 

niewykonania w wyznaczonym terminie postanowienia nakładającego obowiązek usunięcia 

wskazanych nieprawidłowości organ administracji architektoniczno-budowlanej  wydaje decyzję o 

odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W tym stanie należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za 
pośrednictwem Starosty Siedleckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu 
terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec 
organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

                                                                                                  Z up. STAROSTY

                                                                                                   Małgorzata Cepek
                                                                                                Wicestarosta

Otrzymują:
1. Unikost Sp. z o.o.; Osiedlowa 100; 08-114 Gołąbek,

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, 
2. Powiatowy Inspektor  Nadzoru Budowlanego w/m
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce
4. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912 Warszawa,
5. a/a

Sporządziła: Oliwia Matuszewska, tel. (25) 631-01-18 wew. 191


