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Zgodnie

z

art.

133 Ustawy

z dnia

Administracyjnego ĆDz. U 20/7 poz. /2i7

14 czerwca

1960

r. --

Kodeks

Postępowania

r:/.J przekazuję w załączeniu odwołanie Państwa Joanny

i Pawła Szymańskich od decyzji nr 480/2018 z dnia 21.03.2018r. zatwierdzającd projekt budowlany
i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem
podziemnym na dz. nr ew. 82/5 obręb Parzniew, gm. Pruszkowie.

Wskazaćnależy iż państwoJoannai Paweł Szymańscynie byli uznani za strony
w przedmiotowym postępowaniu administracynym.

Jednocześnieinformuję, że nie znaleziono podstaw do rozpatrzeniasprawy w trybie art. 132
KPA.
Przedstawiam przebieg sprawy:
1. 13.12.2017r. - do tut. urzęduwpłynął wniosek o pozwolenie na budowę ELIPSA Sp. z o.o )
2. 05.01.2018 r. - wezwano inwestora do uzupełnienia braków formalnych;
3.

12.01.2018 r. - Inwestor uzupełnił braki określone w wezwaniu;

4. 19.01.2018 r. - zawiadomiono strony o wszczęciu postępowaniaadministracyjnego oraz wydano
postanowienie

nr

1104/2018 nakładające obowiązek

uzupełnienia

nieprawidłowości

w dokumentacji;
5.

S
05.02.2018 r. - wpłynął wniosek Państwa Joanny l Pawła Szymańskich

0

uznanie za stronę

w prowadzonym postępowaniu administracyjnym;
6.

14.02.2018 r., 20.02.2018 r. i 22.02.2018 r. - wpłynęły uzupełnienia;

7.

23.02.2018

r. - wydano

postanowienie

nr

315/218

nakładające

na Inwestora

obowiązek

uzupełnienia dokumentacji;
8. 02.03.2018 r. i 06.03.2018 r. - wpłynęły uzupełnienia Inwestora;

9. 07.03.2018 r. - wezwano PaństwaJoannęi Pawła Szymańskicho wskazaniekonkretnego przepisu
prawa materialnego, z którego wywodzą swój interes prawny;
IO. 16.03.2018 r. - wpłynęło pismo Państwa Joanny i Pawła Szymańskich;

11. 21.03.2018 r. - wydano decyzje nr 480/2018 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający
pozwolenia na budowę budynku mieszkalnegowielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym
na dz. nr ew. 82/5, obręb Parzniew, gm. Pruszków;

12. 20.04.2018 r.

wpłynęło odwołanie Państwa Joanny i Pawła Szymańskich od decyzji Starosty

Pruszkowskiego nr 408/280 z dnia 21.03.2018 r. oraz ponowne poprawione odwołanie od decyzji
Starosty Pruszkowskiego nr 480/2018 z dnia 21.03.2018 r.

Jednocześnie infomluję,

że zgodnie z art. 49a Kodeksu Postępowania AdministracŃnego

pozostałe zawiadomieniao decyzjach i innych czynnościachorganu administracji publicznej
w przedmiotowej sprawie nastąpią przez udostępnieniepisma w Biuletynie Informacji Publiczną
na stronie

.

Załaczniki:
karta poglądowa
akta sprawy

Otrzymują:
1.
2.

Adresat
Osoby zgodnie z rozdzielnikiem będącym załącznikiem znajdującym się w aktach sprawy

3. a/a (MSz)
Do wiadomości:
1.

PINB

