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Warszawa, 10 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) – dalej k.p.a., zawiadamiam, że 
decyzją z 29 maja 2020 r., znak: DOA.7110.162.2020.KKR, Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego z 11 
marca 2020 r., znak: IR-V.7721.1.2020.3 w części dotyczącej odmowy stwierdzenia 
nieważności decyzji Starosty Krotoszyńskiego z 14 września 2017 r., nr 645/2017, 
znak: ArB.6740.1.556.2017 (zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 
Powiatowemu Zarządowi Dróg w Krotoszynie pozwolenia na przebudowę drogi 
powiatowej 5188P w Krotoszynie, ul. Chwaliszewska, na działkach nr ew. 3861/1 
i 3861/2) w części dotyczącej odcinka drogi (usytuowanego na działce 3861/2, obr. 
0001 Krotoszyn) graniczącego z działką nr ew. 3876/1, w pozostałej części uchylił 
decyzję Wojewody Wielkopolskiego z 11 marca 2020 r., znak: IR-V.7721.1.2020.3 
i umorzył postępowanie organu I instancji.
Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 29 maja 2020 r., znak: 
DOA.7110.162.2020.KKR, jest ostateczna. Strona niezadowolona z decyzji może 
wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę 
wnosi się za pośrednictwem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
(ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa), w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. 
Wpis od skargi wynosi 200 zł. Strona może złożyć do sądu wniosek o przyznanie 
prawa pomocy obejmującego m.in. zwolnienie od kosztów sądowych.
Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a., w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 
1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek 
strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż 
w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji 
lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki 
techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób 
lub takiej formie. 
Zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło dnia 10 czerwca 
2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 
w Warszawie, a także na stronie internetowej GUNB. Zawiadomienie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło podanie informacji 
do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie, a także na stronie 
internetowej GUNB (art. 49 § 2 k.p.a.).
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