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Temat

Uzyskanie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w projekcie deweloperskim „Nowy Sezam”  realizowanym w 

Warszawie przy ul. Marszałkowskiej. 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść  raportu:

Zarząd BBI Development NFI S.A. (dalej jako „Fundusz”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 

36/2010 oraz nr 37/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym do spółki celowej 

realizującej powyższe przedsięwzięcie wpłynęła decyzja  z dnia 12 czerwca 2012 r., wydana przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Warszawie (SKO). Decyzją tą SKO uchyliło w części decyzję Prezydenta Miasta 

Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2012 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 

budynku wielofunkcyjnego „Nowy Sezam” z garażem podziemnym składającego się z funkcji biurowej i 

przebudowie istniejących części podziemnych na działce położonej przy ul. Marszałkowskiej 126/134 w 

Warszawie, i w uchylonym zakresie orzekło co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymało decyzję 

Prezydenta m. st. Warszawy w mocy. 

Od decyzji z 12 czerwca 2012 r., jako rozstrzygnięcia wydanego przez organ II instancji, nie służy już odwołanie w 

administracyjnym toku instancji, a zatem stała się ona ostateczna i wykonalna w momencie jej skutecznego 

doręczenia inwestorowi, a ewentualne dalsze odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie 

wstrzymuje prowadzenia projektu deweloperskiego, ani też nie blokuje procedury uzyskiwania pozwolenia na 

budowę. 

Opisana powyżej ostateczna decyzja o warunkach zabudowy jest zgodna z założeniami projektu deweloperskiego 

„Nowy Sezam”, realizowanego przez Emitenta. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. Nr 

185, poz. 1439)
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