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Warszawa, 31 grudnia 2020 r.

DOA.7110.352.2020.JWO

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:
1. postanowieniem z 21 grudnia 2020 r., znak: 7110.352.2020.JWO.A, Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., odmówił 
zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z 4 września 2020 r., znak: WIR.VIII.7840.2.13.2020.JB, odmawiającej 
uchylenia decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19 grudnia 2018 r., znak: 
WIR.VIII.7840.2.21.2018.AC, odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego z 31 marca 2014 r., znak: WI.I.7840.9.330.2013.MK, 
utrzymującej w mocy decyzję Starostę Chełmińskiego z 20 sierpnia 2013 r., Nr 
199/2013, znak: AABŚ.A.6740.306.2012.JB, zatwierdzającą projekt budowlany i 
udzielającą Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie pozwolenia na budowę garaży dla 
samochodów osobowych wraz z instalacją elektryczną na działce nr ew. 171/42, obr. 
2, położonej przy ul. Młyńskiej 7 w Chełmnie.
Postanowienie niniejsze jest ostateczne i nie przysługuje na nie wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy ani skarga do sądu administracyjnego.
2. postanowieniem z 21 grudnia 2020 r., znak: 7110.352.2020.JWO.B, Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego, na podstawie art. 98 § 1 k.p.a., zawiesił 
postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
z 4 września 2020 r., znak: WIR.VIII.7840.2.13.2020.JB, odmawiającej uchylenia 
decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19 grudnia 2018 r., znak: 
WIR.VIII.7840.2.21.2018.AC, odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego z 31 marca 2014 r., znak: WI.I.7840.9.330.2013.MK, 
utrzymującej w mocy decyzję Starostę Chełmińskiego z 20 sierpnia 2013 r., Nr 
199/2013, znak: AABŚ.A.6740.306.2012.JB, zatwierdzającą projekt budowlany i 
udzielającą Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie pozwolenia na budowę garaży dla 
samochodów osobowych wraz z instalacją elektryczną na działce nr ew. 171/42, obr. 
2, położonej przy ul. Młyńskiej 7 w Chełmnie.
Stosownie do art. 101 § 2 k.p.a., Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, 
że  zgodnie z art. 98 § 2 k.p.a., jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia 
postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie 
wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.
Zgodnie natomiast z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg 
terminów przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Stosownie do art. 127 § 3 k.p.a. w związku z art. 144 k.p.a. strona może 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia wystąpić do Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, 
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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Strona może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
Oświadczenie w tym przedmiocie należy wnieść do Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w trakcie biegu terminu na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. Z dniem doręczenia Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku  o ponowne rozpatrzenie 
sprawy przez ostatnią ze stron postępowania postanowienie stanie się ostateczne i 
prawomocne, co oznacza, że nie będzie względem niego przysługiwał środek 
zakażenia w postaci zażalenia, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargi do 
sądu administracyjnego.
Zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło w dniu 31 grudnia  
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. ).

Z upoważnienia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
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