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Dotyczy interpelacji i zapytań radnych.  
  
Odpowiadając na zapytanie radnego informuję: 
Dnia 16.02.2021 r. Inwestor wystąpił z wnioskiem do tut. Organu o pozwolenie na 
rozbudowę z przebudową budynku socjalno – biurowo – magazynowego ze zmianą sposobu 
użytkowania na ubojnię indyków z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, 
kanalizacji sanitarnej i c.o. w miejscowości Wyszmontów, gm. Ożarów, na działce nr ew. 
545/5 położonej w obrębie ewidencyjnym 0033 Wyszmontów w jednostce ewidencyjnej 
260605_5 Ożarów – obszar wiejski.  
Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie, w związku 
z brakami formalnymi złożonego wniosku zobowiązał Inwestora o uzupełnienie go poprzez 
przedłożenie między innymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji 
planowanego przedsięwzięcia zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 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, w związku z § 3 ust. 1 
pkt 96 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wyznaczając konkretny termin. Przed 
upływem terminu wskazanego w wezwaniu wydanym na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. 
Inwestor wystąpił z pismem o jego przedłużenie. Organ przychylił się do wniosku Inwestora 
i wyznaczył kolejny termin. Po upływie wyznaczonego nowego terminu, Inwestor ponownie 
wystąpił z wnioskiem w sprawie dalszego jego przedłużenia, załączając do niego decyzję 
Burmistrza Ożarowa odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
uzasadniając go zamiarem skorzystania z przysługującego uprawnienia do złożenia od niej 
odwołania. W związku z zaistniałą sytuacją, tj. odmowy wydania przez Burmistrza Ożarowa 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia ze względu na 
niezgodność planowanej inwestycji z ustaleniami obowiązującego cząstkowego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Wyszmontów w gm. 
Ożarów, tut. Organ poinformował Inwestora, że dalsze przedłużenie o wnioskowany termin 
(90 dni) do uzupełnienia braków formalnych wniosku złożonego w dniu 16.02.2021 r. jest 
bezzasadne.  
Postępowanie nie zostało wszczęte ze względu na braki formalne przedmiotowego wniosku 
o pozwolenie na budowę (wymienione powyżej). 
Ponadto, Wydz. Budownictwa i Architektury, w myśl art. 9 k.p.a., wywiązując się z obowiązku 
do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych 
i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących 
przedmiotem postępowania administracyjnego, Inwestor został poinformowany, 
że załączony do wniosku projekt budowlany zawierał wiele nieprawidłowości i nieścisłości, 
do których to usunięcia Inwestor zostałby zobowiązany w celu doprowadzenia go do 
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie Inwestor został 
poinformowany, że po uzyskaniu wymaganych opinii/uzgodnień/pozwoleń może ponownie 
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wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę załączając stosowne dokumenty wymagane 
przepisami ustawy – Prawo budowlane, w tym między innymi poprawiony i uzupełniony 
projekt budowlany.   
W związku z powyższym przedmiotowy wniosek został pozostawiony bez rozpoznania. 
Do dnia dzisiejszego Inwestor nie złożył nowego wniosku o pozwolenie na budowę wyżej 
omawianej inwestycji.  
Ponadto, wyjaśniam: 
Kompetencje organu administracji architektoniczno-budowlanej zostały określone w art. 35 
ust. 1 – Prawo budowlane, który stanowi, że przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu 
oraz projektu architektoniczno-budowlanego organ administracji architektoniczno-
budowlanej sprawdza: 

 zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
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,  

 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 
(…), 

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

 kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 
architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie: kopii zaświadczenia, o którym mowa 
w art. 12 ust. 7, dotyczącego projektanta i projektanta sprawdzającego, 

 posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień 
budowlanych oraz aktualność zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7. 

 
     W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie określonym w art. 35 ust. 1 – Prawo 
budowlane organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem 
obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, 
a w przypadku niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, wydaje decyzję 
o odmowie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 
architektoniczno-budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
     Pozytywne ustalenia w zakresie sprawdzeń, o których mowa w wyżej przywołanej 
regulacji prawnej obliguje organ administracji architektoniczno-budowlanej do wydania 
decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepis art. 35 ust. 4 – Prawo budowlane wprost stanowi, 
że w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4 –Prawo budowlane, 
organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji 
o pozwoleniu na budowę. 

                               Z poważaniem,  
Anna Kiszka 

                                                                                                              Kierownik Wydziału 
Budownictwa i Architektury 
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