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Radom, 9.01.2019r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ArI.6730.571.2017.MW 
 

  DECYZJA  NR    7  /2019 
 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2018r. poz.2096/ 

 
umarzam 

 
postępowanie w sprawie z wniosku  

Pana Pawła Ilczewskiego 
o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 

usługowo- handlowo- mieszkalnego  i miejsc postojowych na działce nr ewid. 6 (obręb 
0091- Śródmieście 2, ark. 87) przy ul. Juliusza Słowackiego 6 w Radomiu 

 
Uzasadnienie 

 
  W dniu 08.09.2017r. został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy 
dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo- handlowo- mieszkalnego  i 
miejsc postojowych na działce nr ewid. 6 (obręb 0091- Śródmieście 2, ark. 87) przy ul. 
Juliusza Słowackiego 6 w Radomiu. 
 
  Wnioskodawca dnia 08.01.2019r. złożył pismo, którym zrezygnował z zamiaru 
uzyskania w/w decyzji o warunkach zabudowy. 
   
  Ponieważ powołany na wstępie przepis art. 105 § 1 K.p.a. obliguje organ 
administracji do umorzenia postępowania z urzędu jeśli stanie się ono z jakiejkolwiek 
przyczyny bezprzedmiotowe, a taką sytuację stwarza odstąpienie Wnioskodawcy od 
ustalenia warunków zabudowy dla powyższej inwestycji - należało orzec jak w 
sentencji. 
 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomia, w terminie 
14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art.127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2018r. poz.2096./ 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 

PREZYDENT  

MIASTA RADOMIA 
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wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia 
odwołania (art.130 §4 cyt. wyżej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). 

Ewentualne odwołania można składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 (parter - pokój nr 19) powołując się na znak 
sprawy i nr decyzji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. P. Paweł Ilczewski – wnioskodawca, 
2. Strony według wykazu, 
3. a/a 
 
 


