
      STAROSTA SIEDLECKI 

08-110 Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 

          tel. (025) 644-72-16 

         fax. (025) 644-71-55 

B.6740.4.77.2019.MG                                            Siedlce, dnia 31.01.2023 r. 

 

Decyzja nr 77/2023 

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 2022 r. poz. 2351 ze zm.), 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 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),                              

po zastosowaniu się do wytycznych Wojewody Mazowieckiego wskazanych w decyzji                 

nr 760/OPON/2022 znak: WI-II.7840.50.13.2022.GGC z dnia 25.08.2022 r. i ponownym 

rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2019 r. Leszka Pieńkowskiego, zam. Pieńki 6,                           

08-124 Mokobody, (uzupełnionego dnia 04.11.2022 r. oraz 11.01.2023 r.), który zgodnie               

z wyjaśnieniem Inwestora z dnia 06.05.2022 r. dotyczy pozwolenia na budowę fermy drobiu     

na potrzeby chowu brojlerów indyczych o obsadzie docelowej do 3588,77 DJP - do 149532 

stanowisk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami pomocniczymi, w skład której 

wchodzą: 9 budynków inwentarskich, budynek socjalny, budynek biurowy z częścią socjalną, 

budynek portierni ze śluzą dezynfekującą i wiatą, budynek garażowy, budynek  chłodni, 

budynek magazynowy na słomę, 18 silosów na paszę  o poj. 19,13 Mg każdy, 9 naziemnych 

zbiorników na gaz płynny o poj. 6400 dm3 każdy, 9 bezodpływowych zbiorników na ścieki 

technologiczne o poj. do 10 m3 każdy,  5 bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe    

o poj. do 10 m3 każdy, waga samochodowa oraz parking dla samochodów osobowych                     

w specjalistycznym gospodarstwie rolnym w zakresie chowu brojlerów indyczych, na działkach 

nr: 91/3, 91/5 w miejscowości Pieńki oraz na działkach nr: 54/2, 55  

w miejscowości Skupie, gm. Mokobody, 

 

zatwierdzam projekt budowlany/rozbiórki i udzielam pozwolenia na budowę / rozbiórkę 
 

dla: 
 

Leszek Pieńkowski 

Pieńki 6 

08-124 Mokobody 

 

 

obejmujące budowę: 

fermy drobiu na potrzeby chowu brojlerów indyczych o obsadzie docelowej                              

do 3588,77 DJP - do 149532 stanowisk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną                   

i obiektami pomocniczymi, w skład której wchodzą:  

- 9 budynków inwentarskich,  

- budynek socjalny,  

- budynek biurowy z częścią socjalną,  

- budynek portierni ze śluzą dezynfekującą i wiatą,  

- budynek garażowy,  

- budynek  chłodni,  

- budynek magazynowy na słomę,  

- 18 silosów na paszę  o poj. 19,13 Mg każdy,  

- 9 naziemnych zbiorników na gaz płynny o poj. 6400 dm3 każdy,  

 



 

 

 

-9 bezodpływowych zbiorników na ścieki technologiczne o poj. do 10 m3 każdy,  

- 5 bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m3 każdy,  

- waga samochodowa,  

- parking dla samochodów osobowych,  

w specjalistycznym gospodarstwie rolnym w zakresie chowu brojlerów indyczych,               

na działkach nr 91/3, 91/5 w miejscowości  Pieńki oraz działkach nr 54/2, 55 w miejscowości 

Skupie, gm. Mokobody. 
 

Projektanci:  

- Helena Jadwiga Kraszewska uprawnienia w specjalności architektonicznej, konstrukcyjnej oraz instalacji                  

i urządzeń sanitarnych- Nr upr. 373/74/Wm; Numer ewidencyjny przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego: MA-1430; 

-  Wiesława Daniluk uprawnienia w specjalności architektonicznej- Nr upr. Nr 19/BP/77; Numer ewidencyjny 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: MA-0163; 

- Mirosław Fiuk uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej- Nr upr. Wa-489/01; Numer ewidencyjny 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: MAZ/BO/2913/02; 

- Tomasz Korytowski - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej- Nr upr. MAZ/7131/80/07/K; Numer 

ewidencyjny przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: MAZ/BO/0769/07; 

- Henryk Toczyski - uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych -      

Nr upr. GT.4224/28/24/80; Numer ewidencyjny przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: 

MAZ/IE/2296/01 

- Marcin Sienicki uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych- Nr upr. MAZ/0220/PWOS/08; Numer ewidencyjny 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: MAZ/IS/0665/08; 

- Wojciech Żółkowski - uprawnienia w specjalności drogowej- Nr upr. MAZ/0102/POOD/09; Numer ewidencyjny 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: MAZ/BD/7616/01; 

- Jarosław Wróbel - uprawnienia w specjalności drogowej - Nr upr. MAZ/0101/POOD/09;  Numer ewidencyjny 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: MAZ/BO/2992/02. 

 

Z zachowaniem następujących warunków: 

1) nadzór na budowie: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności 

konstrukcyjnej; wynikających z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 

wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 

1554), 

2) wynikających z decyzji Wójta Gminy Mokobody (znak: OŚ.6220.II.7.2014.2015) z dnia 

19.01.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  

3)…………………………………………………………………………………………………. 

 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 08.02.2019 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Siedlcach wpłynął wniosek 

Inwestora o pozwolenie na budowę fermy drobiu na potrzeby chowu brojlerów indyczych             

o obsadzie docelowej do 3588,77 DJP - do 149532 stanowisk na działkach nr: 91/3, 91/5                

w miejscowości Pieńki oraz na działkach nr: 54/2, 55 w miejscowości Skupie, gm. Mokobody.  

W dniu 25.02.2019 r. Inwestor został wezwany przez Starostę Siedleckiego do wniesienia 

opłaty skarbowej za ww. pozwolenie na budowę. Dowód uiszczenia opłaty został dołączony dnia 

06.03.2019 r. 

Organ administracji architektoniczno-budowlanej pismem znak: B.6740.4.77.2019.MG 

z dnia 01.04.2019 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania 

administracyjnego. 

W zawiadomieniu poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz 

o możliwości zgłoszenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. 

 

 



 

 

 

Postanowieniem z dnia 01.04.2019 r. na Inwestora został nałożony obowiązek uzupełnienia 

przedłożonej dokumentacji projektowej.  

W dniu 18.04.2019 r. Inwestor zwrócił się z prośbą o zawieszenie postępowania 

administracyjnego, do której organ przychylił się postanowieniem z dnia 19.04.2019 r. 

W dniu 30.06.2021 r. Inwestor złożył wniosek z prośbą o podjęcie postępowania 

administracyjnego, które zostało podjęte postanowieniem z dnia 01.07.2021 r. 

Następnie, w dniu 06.07.2021 r. organ zawiadomił strony postępowania o zakończeniu 

postępowania dotyczącego przedmiotowej inwestycji. 

Strony postępowania administracyjnego do dnia wydania decyzji nie wniosły zastrzeżeń. 

Decyzją nr 739/2021 z dnia 08.07.2021 r. Starosta Siedlecki odmówił zatwierdzenia projektu 

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Od decyzji tej, w dniu 26.07.2021 r. odwołał 

się Inwestor oraz jedna ze stron postępowania. 

Decyzją nr 709/OPON/2021 (znak:WI-II.7840.50.13.2021.KM) z dnia 20.09.2021 r. 

Wojewoda Mazowiecki uchylił powyższą decyzję Starosty Siedleckiego i przekazał sprawę do 

ponownego rozpatrzenia. 

Po ponownej analizie dokumentów, wykonując zalecenia zawarte w ww. decyzji Wojewody 

Mazowieckiego, Starosta Siedlecki postanowieniem z dnia 18.11.2021 r. ponownie nałożył        

na Inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentacji do dnia 18.01.2022 r. 

W dniu 31.12.2021 r. Inwestor zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie 

braków, określonego w ww. postanowieniu, po czym organ przychylił się do prośby Inwestora 

i wydłużył termin na uzupełnienie braków do dnia 31.03.2022 r. 

W dniu 23.03.2022 r. Inwestor ponownie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu                

na uzupełnienie dokumentacji do dnia 06.05.2022 r., do której Starosta Siedlecki przychylił się 

postanowieniem z dnia 29.03.2022 r. 

Dnia 06.05.2022 r. Inwestor przedłożył poprawioną oraz uzupełnioną dokumentację 

projektową oraz złożył wyjaśnienie, że przedmiotowy wniosek dotyczy budowy fermy drobiu     

na potrzeby chowu brojlerów indyczych o obsadzie docelowej do 3588,77 DJP -                               

do 149532 stanowisk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami pomocniczymi,     

w skład której wchodzą: 9 budynków inwentarskich, budynek socjalny, budynek biurowy              

z częścią socjalną, budynek portierni ze śluzą dezynfekującą i wiatą, budynek garażowy, 

budynek  chłodni, budynek magazynowy na słomę, 18 silosów na paszę  o poj. 19,13 Mg każdy, 

9 naziemnych zbiorników na gaz płynny o poj. 6400 dm3 każdy, 9 bezodpływowych zbiorników 

na ścieki technologiczne o poj. do 10 m3 każdy,  5 bezodpływowych zbiorników na nieczystości 

ciekłe    o poj. do 10 m3 każdy, waga samochodowa oraz parking dla samochodów osobowych                     

w specjalistycznym gospodarstwie rolnym w zakresie chowu brojlerów indyczych, na działkach 

nr: 91/3, 91/5 w miejscowości Pieńki oraz na działkach nr: 54/2, 55 w miejscowości Skupie,  

gm. Mokobody. 

Zawiadomieniem z dnia 16.05.2022 r. Starosta Siedlecki zawiadomił strony postępowania   

o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. 

Ze względu na brak uzupełnienia dokumentacji w zakresie wskazanym w postanowieniu        

z dnia 18.01.2022 r., decyzją nr 405/2022 z dnia 27.05.2022 r. Starosta Siedlecki odmówił 

zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. 

Od ww. decyzji odwołanie wniósł Inwestor w dniu 09.06.2022 r. 

Decyzją nr 760/OPON/2022 (znak: WI-II.7840.50.13.2022.GGC) z dnia 25.08.2022 r. 

Wojewoda Mazowiecki uchylił zaskarżoną decyzję Starosty Siedleckiego nr 405/2022 z dnia 

27.05.2022 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 

Inwestor został wezwany do uzupełnienia przedłożonego do rozpatrzenia wniosku pismem 

z dnia 26.10.2022 r. Odpowiedź na wezwanie wpłynęła do siedziby Urzędu w dniu       

04.11.2022 r. 

 

 

 



 

 

 

W oparciu o zalecenia zawarte w ww. decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz ponowną 

analizę dokumentacji projektowej, Starosta Siedlecki postanowieniem z dnia 17.11.2022 r. 

nałożył na Inwestora obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej. 

W dniu 11.01.2023 r. Inwestor przedłożył poprawioną dokumentację projektową zgodnie      

z ww. postanowieniem. 

Starosta Siedlecki zawiadomieniem znak: B.6740.4.77.2019.MG z dnia 13.01.2023 r. 

poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego                        

w przedmiotowej sprawie. 

Strony postępowania administracyjnego do dnia wydania decyzji nie wniosły zastrzeżeń. 

 

W wyniku ponownej analizy dokumentacji projektowej oraz wyjaśnień Inwestora 

stwierdzono, iż obowiązki wskazane w postanowieniu organu z dnia 17.11.2022 r. zostały 

dopełnione. 

Projektowane zamierzenie jest zgodne z decyzją o warunkach zabudowy Wójta Gminy 

Mokobody (znak: RI.6730.37.2016) z dnia 14.12.2016 r.) z uwzględnieniem postanowienia 

Wójta Gminy Mokobody z dnia 18.07.2022 r. o sprostowaniu błędu pisarskiego w ww. decyzji, 

oraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

wydaną przez Wójta Gminy Mokobody dnia 19.01.2015 r. (znak: OŚ:6220.II.7.2014.2015). 

Dla przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja Starosty Siedleckiego z dnia 

29.04.2022 r. (znak:RŚ.6541.1.2022) zatwierdzająca dokumentację geologiczno-inżynierską. 

Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością          

na cele budowlane. 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, 

który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu 

do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu 

administracji, 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.  

 
ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ 

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 2641 zł za wydanie decyzji pozwolenia na budowę - ustawa z dn. 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142). 

Z up. S T A R O S T Y 

 

Małgorzata Cepek 

Wicestarosta 
Otrzymują (strony postępowania): 

1. Leszek Pieńkowski, Pieńki 6, 08-124 Mokobody 

2. Maciej Pieńkowski  

3. Gmina Mokobody 

4. Marek Jeżowski 

5. Barbara Księżopolska 

6. Tadeusz Księżopolski 

7. Powiat Siedlecki 

8. Bożena Rytel 

9. Marek Rytel 

10. Anna Sawicka 

11. Leszek Sawicki 

12. Marta Stelęgowska 

13. Grzegorz Stelęgowski 

14. Marzena Zemło 

15. Zbigniew Zemło 

Do wiadomości: 

1. Wójt Gminy Mokobody, Plac Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody 

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w/m 

3. a/a 



 

 

 

 

 

Informacja o niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinią inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej 

wiadomości zgodnie z art. 95 ust. 3 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. 247). 

Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega 

podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 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. 247). 

 
Pouczenie: 

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru 

budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie: 

16. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 

ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane; 

17. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające 

przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie,    

o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane; 

18. informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (zobacz art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). 

4. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po 

zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzje               

o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on 

zaliczony do kategorii: V, IX- XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni 

samochodowych i garaży do 5 stanowisk włącznie),  XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, 

chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, 

strażnice przejazdowe i  myjnie taboru kolejowego), XX, XXII  (z wyjątkiem placów składowych, postojowych                          

i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek     

i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 19994 r. – 

Prawo budowlane). 

5. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).  

6. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji                  

o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). 

7. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru 

budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 

6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). 

 

 

Sporządził/a: jpazio 

 

 

 

 

 

 

 


