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nr wniosku: 60014.2017

DECYZJA

NR

.Ż7ł

Na podstawie art. 82 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
na podstawie art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

/201B

Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332)oraz
Kodeks postępowania administracŃnego

(Dz. U. 2017.1257),po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 05.02.2018 r. oraz z dnia 19.02.2018 r.

UMARZAM POSTĘPOWANIE
NA WNIOSEK INWESTORA

Mercus Development Sp. z o.o. Spółka komandytowa
obejmujące:

wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem
podziemnym przy ul. Powstańców w Pruszkowie na dz. nr ew. 305/1, 305/3, 305/4, 305/5,
305/6, 305/8, 305/9, 309/1, 305/7, 306, 307/1, 307/3, 307/4, 307/5, 307/6, 308, 309/8, 309/2
obręb 18 w Pruszkowie, według projektu zamiennego

UZASADNIENIE
W dniu 05.12.2017 r. inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Pismem z dnia 18. 12.2017 r. wezwano inwestora do uzupełnienia braków w podaniu.
W dniu 08.01.2018 r. inwestor uzupełnił braki z wezwania.
Pismem WA.6740.1.1076.2017.BK.AB z dnia 30.01.2018 r., zgodnie z art. 61 $ 4 KPA strony
zostały zawiadomiono o wszczęciu postępowania.
146/2018 nałożono na inwestora
Jednocześnie dnia 30.01.2018 r. postanowieniem
obowiązek uzupełnienia dokumentacji projektowej .

W dniu 19.02.2018 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo inwestora wycofuHącewniosek
o pozwolenie na budowę z dnia 05. 12.2017 r.
Zgodnie z powyższym, należało orzec 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 bieguterminu do wniesieniaodwołania strona możezrzec się prawa do wniesienia odwołania wobecorganu
administracji publicznej, który wydał decyzję.Z dniem doręczeniaorganowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
decyzja staje się ostatęęznai.prawomocna.
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Wydziału Architektury

Otrzvmu
-wg rozdzielnika będącego w aktach sprawy

