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Wniesienie skargi na ostateczną decyzję administracyjną ustalającą warunki zabudowy dla projektu 

deweloperskiego „Nowy Sezam” realizowanego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej.

Podstawa prawna

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

Treść  raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku BBI Development NFI S.A. (dalej: 

„Emitent”) informuje, że od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 czerwca 2012 roku, 

dotyczącej warunków zabudowy dla inwestycji „Nowy Sezam”, wniesiona została skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. 

Skarżący (Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 10 w Warszawie) wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i 

przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji. Skarga opiera się na zarzucie 

niewyjaśnienia przez organy obu instancji wszystkich istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności, 

dotyczących w szczególności kwestii wysokości planowanej zabudowy, jej obsługi komunikacyjnej oraz ochrony 

przeciwpożarowej.  

W ocenie pełnomocnika Emitenta skarga nie jest zasadna i jako taka winna zostać przez sąd oddalona.

Zarząd Emitenta uznał informację o wniesieniu w/w skargi za istotną i mającą znaczenie dla Emitenta, ponieważ 

skarga może skutkować uchyleniem zaskarżonej decyzji, a to mogłoby z kolei spowodować wydłużenie procesu 

inwestycyjnego związanego z realizacją projektu „Nowy Sezam”. 

Wspomniana decyzja jest nadal wykonalna. Jej zaskarżenie nie wstrzymuje procesu inwestycyjnego, który jest 

prowadzony zgodnie z harmonogramem. 

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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