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Pan Rafal Czerwonka

Przewodniczacy Zarzadu Osiedla Sadul
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Lucerny 110
04-687 Warszawa

W odpowiedzi na e-maila z dnia 24.07.2014r., informuje ze decyzja nr 147/2014 z dnia

16.04.2014r o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie siedmiu budynków

mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz siedmiu szamb szczelnych na dzial-

~e nr ev./. 50/3 z ~brebu 3·~11-31 polozonej przy ul. Mirto'/vej .: ul. f\~ydlarskiej na terenie Dzielnicy

Wawer w Warszawie zostala wydana na podstawie obowiazujacych przepisów prawa. Dnia

20.05.2014r. od przedmiotowej decyzji wplynelo odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwo

lawczego w Warszawie za posrednictwem Wydzialu Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Wawer. W dniu 27.05.2014r. akta sprawy dot. decyzji zostaly przekazane do SKO celem rozpa

trzenia.

Do chwili obecnej brak jest rozstrzygniecia przedmiotowej sprawy przez Samorzadowe Kolegium w

Warszawie.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z art. 63 - ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za

gospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.)

- ust. 1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydac wie

cej niz jednemu wnioskodawcy, doreczajac odpis decyzji do wiadomosci pozostalym wnioskodaw

com i wlascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci.

- ust. 2. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasno

sci i uprawnien osób trzecich. Informacje tej tresci zamieszcza sie w decyzji.

- ust. 4. Wnioskodawcy, który nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot

nakladów poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy.



Nieruchomosci gruntowe niezabudowane stanowiace wlasnosc m.st. Warszawy pozostaja w gestii

Biura Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu m.st. Warszawy.

Przedmiotowa nieruchomosc nie zostala przekazana do zarzadzania Dzielnicy Wawer m.st. War

szawy stosownym zarzadzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.

W zwiazku z powyzszym Zarzad Dzielnicy Wawer nie moze dysponowac przedmiotowa nierucho

moscia.

Otrzymuje:

1. adresat

2. a/a


