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DECYZJA

NR

2'a3k

/2018

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

3 1 LłP. 2D18

Prawo budowlane oraz

Kodeks postępowaniaadministracyjnego, po rozpatrzeniu

Wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 14.05.2018 r.

ZATWIERDZAM ZAMIENNE PROJEKT BUDOWLANY
W ZAKRESIE PROJEKTU ZAGOSPODAROW:ANIATERENU l ZMIENIAM
POZWOLENIE NA BUDOWĘ W W/W ZAKRESIE
dot.: decvzi i własnej Nr 858/2015 z dnia 11.06.2015r., znak WAb-BK.6740.255.2015

zatwierdzdącel project budowalny i udziel4ącq pozwolenia na budowę budynku mieszkalnegowielorodzinnego z usługami
i garażemw parterze oraz garażempodziemnym wraz z miqscami postojowymi naziemnymi, drogą pożarową i ciągiem pieszojezdnym n adz. nr ew. 305/7, 305/9, 306, 307/1, 307/3, 307/4, 307/5, 307/6, 308, 309/8 obr. 18 w Pruszkowie, przeniesiona decyzją
nr 90/2016 znak: WA-B-PB.6740.89.2015, zmienioną decyzją nr 1884/2016 znak: WA-BK.6740.725.2016 z dnia 08.12.2016 r.

d[a: Mercus Deve]opment Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą przy u]. ]nf]anckiej 11/71, 00-] 89 Warszawa
obejmujące: zmianę pozwolenia na budowę w zakresie zagospodarowania terenu dla dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami przy ul. Powstańców w Pruszkowie na dz. nr ew. 305/1,
305/3, 305/4, 305/5, 305/6, 305/7, 305/8, 305/9, 306, 307/1, 307/3, 307/4, 307/5, 307/6, 308, 309/1, 309/8

obręb 18 w Pruszkowie
Pozostałe ustalenia decyzji nr 858/2015 z dnia 11.06.2015 r. i decyzji nr 1884/2016 z dnia 08.12.2016 r.
nie ulegają zmianie.

UZASADNIENIE
W dniu

14.05.2018

r. inwestor

wystąpił

z wnioskiem

o zmianę

pozwolenia

na budowę

w

zakresie

zagospodarowaniaterenu dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami przy
ul. Powstańców w Pruszkowie na dz. nr ew. 305/1, 305/3, 305/4, 305/5, 305/6, 305/7, 305/8, 305/9, 306, 307/1, 307/3,
307/4, 307/5, 307/6, 308, 309/1, 309/8 obręb 18 w Pruszkowie.
Pismem z dnia 23.05.2018 r. wezwano inwestora do uzupełnienia braków formalnych.

W dniu 06.06.2018r. inwestoruzupełniłbraki formalne.
Pismem znak WA.6740.1.376.2018.BK.AB z dnia 19.06.2018 r., zgodnie z art. 61 $ 4 KPA strony zostały

zawiadomionoo wszczęciupostępowania.Do dnia wydania niniąszą decyzji strony nie złom'ły wniosków
Jednocześniepostanowieniem nr 985/2018 z dnia 19.06.2018 r. nałożono na inwestora obowiązek uzupełnienia
nieprawidłowości w dokumentacji. W dniu 04.07.20 18 r. uzupełniono braki projektowe.
Zmiana zamierzeń inwestora jest zgodna z midscowym
planem zagospodarowania przestrzennego
oraz przepisami techniczno budowlanymi, w związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał mniejszą
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 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,gstałeeziy i prawomocna.
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wg rozdzielnika będącego w aktach sprawy
Sprawę prom'adzi:Aleksandra Bryk, tel. 22 738 1563
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