
      Swarzędz, dnia 14.01.2010 r. 
Burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzędz

RAU.7331-0357/003/2009

DECYZJA

Na  podstawie:  art.  105  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.-  Kodeksu  Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami),  po rozpatrzeniu 
wniosku 

Gminy Swarzędz, 62-020 Swarzędz, ul. Rynek 1
     działającej przez pełnomocnika

Pana Tomasza Drożdżyńskiego, 
zam. 61-041 Poznań, ul. Konińska 18

umarzam

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr geod. 9/25 w 
Swarzędzu,  ul.  Kwaśniewskiego  w  zakresie  przebudowy  pętli  autobusowej  polegającej  na 
realizacji  dwóch  stanowisk  autobusowych  zadaszonych  oraz  budowie  budynku  socjalno  – 
usługowego dla obsługi pętli autobusowej 

Uzasadnienie

Pan  Tomasz  Drożdżyński   wnioskiem z  dnia  30.06.2009  r.  uzupełnionym  w  dniu  17.11.2009  r. 
wystąpił  o  wydanie  decyzji  o  warunkach  zabudowy  w  zakresie  przebudowy  pętli  autobusowej 
polegającej na realizacji dwóch stanowisk autobusowych zadaszonych oraz budowie budynku socjalno 
–  usługowego  dla  obsługi  pętli  autobusowej  zlokalizowanej  na  działce  nr  9/25  położonej  
w Swarzędzu, ul. Kwaśniewskiego.
W  toku   postępowania  administracyjnego  został  uchwalony  Uchwałą  Nr  XLV/274/2009   Rady 
Miejskiej  w  Swarzędzu  z  dnia  25.08.2009  r.   miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego 
obejmującego  tereny  położone  w  Swarzędzu  w  rejonie  ulic  Augusta  Cieszkowskiego,  Zygmunta 
Grudzińskiego,  Zamkowej,  Św.  Marcina  oraz  Strzeleckiej  w  tym  osiedli:  Kościuszkowców, 
Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy (Dz. U. Woj. Wlkp Nr 219, poz. 3771 z dnia 
10.12.2009 r.).
Wnioskowana działka leży na terenie objętym ustaleniami w/w miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
W przypadku, gdy na terenie objętym wnioskiem obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, 
nie ma podstawy prawnej do ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji, postępowanie jest więc 
bezprzedmiotowe.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji
Pouczenie
Od  niniejszej  decyzji  służy  prawo  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium 
Odwoławczego  w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, w terminie 14 
dni od daty jej otrzymania. 

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy
3. a/a
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