
Swarzędz, 17.10.2022 r.
Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz
Nr sprawy: WAU.6730.116.2022-13

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) na wniosek Inwestora

umarzam postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego (w związku z toczącym się postępowaniem w Powiatowym 
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego) na terenie działki nr 
geod. 303/5 położonej w miejscowości Jasin, ul. Rabowicka.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca w dniu 19.05.2022 r. wystąpił z wnioskiem o ustalenie warunków 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
(w związku z toczącym się postępowaniem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego dla powiatu poznańskiego) na terenie działki nr geod. 303/5 położonej w 
miejscowości Jasin, ul. Rabowicka.
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz postanowieniem znak WAU.6730.116.2022-8 z dnia 
06.07.2022 r. zawiesił postępowanie do czasu ustalenia spadkobiercy po zmarłym 
(współwłaścicielu nieruchomości działki nr geod. 303/5 położonej w miejscowości Jasin, 
ul. Rabowicka), co jest warunkiem koniecznym do kontynuowania postępowania 
administracyjnego i wydania decyzji o warunkach zabudowy.
W dniu 10.10.2022 r. w tut. Urzędzie inwestor złożył pismo, w którym wycofał złożony w 
dniu 19.05.2022 r. wniosek w przedmiotowej sprawie.
W dniu 12.10.2022 r. podjęto zawieszone z urzędu postępowanie w przedmiotowej 
sprawie.
W świetle wyroku WSA w Poznaniu sygn. II SA/Po 579/10 z dnia 08.12.2010 r. umorzenie 
postępowania w wypadku cofnięcia przez inwestora lub inwestorów wniosku o ustalenie 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest uzależnione od zgody, czy braku 
sprzeciwu stron niebędących wnioskodawcami.
Wobec powyższego sprawa stała się bezprzedmiotowa i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stron może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu, który wydał niniejszą decyzję.
Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i 
prawomocna.
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Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy.
3. a/a.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Dopierała
tel. 61 65 12 116


