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Warszawa, 5 listopada 2020 r.

DOA.7110.294.2020.KKR

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że decyzją 
z 2 listopada 2020 r., znak: DOA.7110.294.2020.KKR, Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego uchylił w całości decyzję Wojewody Małopolskiego z 16 lipca 
2020 r., nr 3/O/2020, znak: WI-XI.7840.17.3.2020.BK (odmawiającą zatwierdzenia 
projektu budowlanego i udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A. pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa 
gazociągu przyłączeniowego DN 150 PN 2,5 MPa, w ramach realizacji zadania: 
Przebudowa gazociągu przyłączeniowego do SRP Oświęcim Nowa, wraz z rozbiórką 
istniejącego gazociągu DN 125, działki nr 229/204 (po podziale 229/948), 288/142, 
oraz rozbiórką (likwidacją) istniejącego zespołu zaporowo-upustowego na działkach 
nr ew. 288/142, 510/10, 491/4, 431, 430, 427, 428, 423, 422, 417/1, 417/2, 416, 411, 
385, 386, 387/2, 387/1, 382/11, 382/12, 382/6, 289/201, 510/15, 499/16, 227/661, 
227/660, 227/214, 227/648, 227/210, 227/213, 227/475, 227/642, 519, 227/508, 
227/551, 227/552, 226/2, 229/922, 229/1087, 229/75, 229/1110, 229/959, 229/956, 
229/953, 229/952, 229/950, 229/949, 229/946, 229/947, 229/948, 229/943, 229/944, 
jedn. ew. 121301_1 Oświęcim – miasto, obr. 0003 Stare Stawy, gmina Oświęcim) 
i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
Powyższa decyzja jest ostateczna. Strona niezadowolona z decyzji, może wnieść od 
niej sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia decyzji. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42. Wpis wynosi 
100 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 w dniu 5 listopada 
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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