
Ostrołęka, 18 stycznia 2016 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

Wl-1.7840.28.32.2015.TCH

Decyzja Nr 10/0/2016

Na podstawie art. 138 S 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego /ustawa z dnia
14 czerwca 1960 r. - jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz.23/ zwanej dalej Kpa oraz art.82 ust.3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /jednolity tekst Dz.U z 2013 r., poz.1409 z późn.
zm./ p o r o z p a t r z c n i u odwołania z dnia 25.11.2014 r. ORPHEA Sp. z o.o z siedzibą
w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Anitę Wożniak, radcę prawnego z Kancelarii Prawnej
Chajec, Don-Siemion&Žyto sp.k, z siedzibą w Warszawie od decyzji Nr 396/2014 z dnia
05.1 1.2014 r. znak SAB.6740.R.402014.MR Dot. SAB.6740.155.2007, SAB.6740.P.2012.BN
Starosty Otwockiego odtuawiającej stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Otwockiego Nr
1258 P/07 z dnia 12.09.2007 r. znak S.A.B.7351/155/07 zatwierdzającej projekt budowlany
i udzielającej „DOREX” Sp. z O.o pozwolenia na budowę budynku centrum usługowo-handlowego
na działkach nr ewid.164/2, 164/3, 164/4, 164/5, 165, 166, 169/1, 169/2, 169/3, 188/14, 188/19,
201/2, 201/7, 201/8, 201/9, 206/2 i 206/3 obręb 43 w Otwocku, przeniesionej decyzją Starosty
Otwockiego Nr 268/2012 z dnia 29.06.2012 r. znak SAB.6740.P.33.2012.BN na rzecz inwestora
Development Otwock Sp. z o.o.,

decyzję z dnia 05.11.2014 r. Nr 396/2014
Starosty ()twockiego, w części dotyczącej działki nr ewid. 164/2 Obr. 43 w Otwocku,

stwierdzam wygaśnięcie decyzji z dnia 12.09.2007 r. Nr 12581)/07 znak
S.A.B.7351/155/07 Starosty Otwockiego, przeniesionej decyzją Nr 268/2012 z dnia

29.06.2012 r. znak SAB.6740.P.33.2012.BN S.A.B.7351/155/07 Starosty Otwockiego -

w części dotyczącej (Izialki nr cwid. 164/2 Obr. 43 w Otwocku,

w pozostalcj części utrzynłuję w mocy ww. decyzję.

Uzasadnienie:
W dniu 10.02.2014 r. ORPIIEA Sp. z o.0 w Warszawic złożyła do Starosty' Otwockiego

wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Nr 1258P/07 z dnia 12.09.2007 r. znak

SAB, 7351/155/07 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej „DOREX” Sp. z o.o

pozwolenia na budowę budynku centrum usługowo-handlowego na działkach nr ewid.164/2,

164/3, 164/4, 164/5, 165, 166, 169/1, 169/2, 169/3, 188/14, 188/19, 201/2, 201/7, 201/8, 201/9,

206/2 i 206/3 obręb 43 w Otwocku, przeniesionej decyzją Starosty Otwockiego Nr 268/2012

z dnia 29.06.2012 r. znak SAB.6740.P.33.2012.BN na rzecz inwestora Development Otwock

Sp. z o.o.
Zawiadomieniem z dnia 24.02.2014 r. znak SAB.6740.R.40.2014.JK Starosta Otwocki

wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Następnie decyzją Nr 114/2014 z dnia 04.04.2014 r. znak SAB.6740.R.40.2014.JK Starosta

Otwocki odmówił stwierdzenia wygaśnięcia własnej decyzji Nr 1258 P/07 z dnia 12.09.2007 r.

znak S.A.B.7351/155/07 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej „DOREX” Sp. z o.o

pozwolenia na budowę budynku centrum usługowo-handlowego na działkach nr ewid. 164/2

164/3, 164/4, 164/5, 165, 166, 169/1, 169/2, 169/3, 188/14, 188/19, 201/2, 201/7, 201/8, 201/9,

206/2 i 206/3 obręb 43 w Otwocku, przeniesionej decyzją Starosty Otwockiego Nr 268/2012

z dnia 29.06.2012 r. znak SAB.6740.P.33.2012.BN na rzecz inwestora Development Otwock

Sp. z o.o.



Od powyższej decyzji odwołanie z dnia 23.04.2014 r. złożyła ORPHEA Sp. z o.o

z siedzibą w Warszawie, reprezentowana przez Panią Anitę Woźniak, radcę prawnego z Kancelarii

Prawnej Chajec, Don-Siemion&Žyto sp.k. z siedzibą w Warszawie, v,nosząc o uchylenie

powyższej decyzji.
Decyzją z dnia 17.06.2014 r. Nr 43/0/2014 znak WIŚ-1.7840.28.19.2014.TCH Wojewoda

Mazowiecki uchylił ww. decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ
I instancji.

Decyzją z dnia 05.11.2014 r. Nr 396/2014 znak SAB.6740.R-40Q014.MR Dot.
SAB.6740.155.2007, SABN.6740.P.2012.BN Starosta Otwocki pono•vnie odmówił, na vmiosek
Orphea Sp. z o.o, "gaśnięcia decyzji Starosty Otwockiego Nr 1258 P/07 z dnia 12.09.2007 r.
znak S.A.B.7351/155/07 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej „DOREX” Sp. z o.o
pozwolenia na budowę budynku centrum usługowo-handlowego na działkach nr ewid.164/2,
164/3, 164/4, 164/5, 165, 166, 169/1, 169/2, 169/3, 188/14, 188/19, 201/2, 201/7, 201/8, 201/9,

206/2 i 206/3 obręb 43 w Otwocku, przeniesionej decyzją Starosty Otwockiego Nr 268/2012
z dnia 29.06.2012 r. znak SAB.6740.P.33.2012.BN na rzecz inwestora Development Otwock

Sp. z o.o.

Decyzją z dnia 20.01.2015 r. Nr 9/0/2015 znak Wl-1.7840.28.21.2014.TCYl w wyniku

rozpatrzenia odwołania, Wojewoda Mazowiecki uchylił ww. decyzję do ponownego rozpatrzeniaț

przez organ I instancji. Ww. decyzja została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.

Wyrokiem z dnia 26.08.2015 r. Sygn. Akt: VII SA/Wa 560/15 Wojewódzki Sąd
Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję dnia 20.01.2015 r. Nr 9/0/2015 znak
W-1.7840.28.21.2014.TCH.

Pismami z dnia 04.12.2015 r. znak \Vojewoda Mazowiecki
zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku z zapyaniem, czy są
prowadzone roboty budowlane, jeśli nic to z jaką datą zostały przerwane i na jaki okrcs oraz do
inwestora Development Sp. z o.o o udostępnienie dziennika budowy z ostatnim wpisem,
dotyczącego przedmiotowej inwestycji. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku
w piśmie z dnia 29.12.2015 r. znak PINB:7145/125/2015 stwierdził, że „z toku postępowania
administracyjnego oraz z posiadanych prze: tut. organ dokumentów archiwalnych 31'iqzan»ch :
budową budynku centrum usługowo-handlowego objętym działkami nr ew. 164/2, 164/3, 164/4,

164/5, 165, 166, 169/1, 169/2, 169/3, 188/14, 188/19,201/2, 201/7,201/8, 201/9, 206/2, 206/3 obr.

43 u zbiegu ulic Staszica, ul. Andriollego i ul. Powstańców Warszawy w Otwocku nie można

precyzyjnie określić czy roboty zostały przerwane definitywnie, z uwagi iż tut. inspektorat, mimo

wielu podjętych prób nie ma dostępu do dziennika budowy”. Inwestor DEVELOPMENT
OTWOCK Sp. z o.o nie udostępnił organowi dziennika budowy.

W toku postępowania odwoławczego ustalono, co następuje:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26.08.2015 r. Sygm Akt: VII SA[Wa

560/15 wskazał „Jednocześnie Sąd nie podziela stanowiska organu, że tylko adresat pozwolenia

na budowę posiada interes prawny w wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę. Skarżąca swój
interes prawny w wygaśnięciu pozwolenia na budowę, na podstawie art. 162 Śl pkt 1 kp.a
opierała na fakcie bycia użytkownikiem wieczystym działki nr ew. 164/2 obr.43 w Otwocku, która
stanowi jedną z działek inwestycyjnych. W orzecznictwie sądów administracyjnych słusznie
przyjmuje się, że w sytuacji, kiedy organ odwoławczy kwestionuje rozstrzygnięcie organu pierwszej
instancji, nie wskazując na zaistniałe braki w stanie faktycznym sprawy i nie stwierdzając potrzeby
przeprowadzenia postępowania w celu uzupełnienia materiału dowodowego, ma on obowiązek
zastosować instytucję reformacji i wydać decyzję orzekającą co do istoty sprawy/.../”.

Z ww. wyroku WSA wynika, że ORPHEA Sp. z o.o posiada interes prawny w wygaśnięciu
pozwolenia na budowę w części dotyczącej działki nr ewi. 164/2 Obr. 43 w Otwocku oraz leży to
w interesie strony. Do pozostałych działek, objętych ww. decyzjami Starosty Otwockiego
ORPHEA Sp. z o.o nie posiada interesu prawnego.



Zgodnie z art. 162 SI pkt 1 Kpa „ Organ administracji publicznej, który wydał decyzję
w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja: stała się bezprzedmiotowa,
a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji leży w interesie społecznym lub w interesie strony/.../”.

Bezprzedmiotowość decyzji, będącą niezbędną przesłanką stwierdzenia jej wygaśnięcia
wynika z ustania prawnego bytu elementu stosunku materialnoprawnego, nawiązanego na
podstawie decyzji administracyjnej z powodu ustania bytu podmiotu, zniszczenia lub
przekształcenia rzeczy, rezygnacji Z uprawnień przez stronę. a także z powodu zmiany stanu
faktycznego uniemożliwiającej wykonanie decyzji lub zmiany w stanie prawnym w przypadku,
gdy powoduje ona taki skutek. Bezprzedmiotowość decyzji wskazana w art. 162 I pkt I Kpa
stwarza podstawę do stwierdzenia jej wygaśnięcia albo z mocy odrębnego przepisu prawa albo też

po ustaleniu przez organ administracyjny, że leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.

Z postanowienia z dnia 21.06.2013 r. Sygn. akt I Co 609/09 Sądu Rejonowego w Otwocku,

I Wydział Cywilny wynika, że Sąd postanowił

gruntu, stanowiącego działkę nr 164/2 0 powierzchni 2186 m: wraz _z prawem własności

znajdującegÔ sŽQ na_hÎȚ budynku, obFębie4âwrzy ul.. Staszica w_Otwocku, objętych

księgą ORPHEA Spółki . z o.o..•ť Warszawie/.../_”.

Z powyższego wynika, że ww. spółka weszła w stan posiadania jednej z działek - działki nr ewid.

164/2 wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku.

Z powyższego wynika, że były inwestor DEVELOPMENT OtwockSp, z utracił prawo

do dysponowania 4ziałki nr ewid. 164/2 Obr. 4țw

zgo te z 2 Prawo budowlane i nie jest uprąynio—ny do prowadzenia robót na

przedmiotowej działce.

Organ zâuwažî że treść art.153 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed

sądami administracyjnymi Ij.t. Dz.U z 2012r., poz.270 z późn. zm./ stanowi „ Ocena prawna

i wskazania co do dalszego postępou•ania uyrażone orzeczeniu sqdll M'iqżq sprcnt•ie ten sąd

oraz organ, którego działanie lub było zaskarżenia

Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczcnic:
Decyzja niniejsza jest ostageczyrđ ministracyjnym toku instancji. W przypadku

stwierdzenia jej niezgodności z przaęvęnAr 

Sądu Administracyjnego w Tîninł 

Wojewody Mazowieckiego, 00450 WF

Otrzymują:

l. Pani AnitaAVoźniak, rep

ORPHEA Sp. z o.o

2. DEVELOPMENT Otwock .âopv

3. Gmina Miasta Otwock

05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5

4. Starosta Otwocki

05-400 Otwock, ul. Górna 13

5. ala

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Otwocka

05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5

rawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego

ni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem

@Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

05-400 Otwock, ul. Sołecka 52


