GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 4 grudnia 2020 r.

DOA.7110.362.2020.AFI
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego zawiadamia, że pismem z 3 grudnia 2020 r., znak:
DOA.7110.362.2020.AFI, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wezwał strony
odwołujące się od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 9 września 2020 r., nr
164/20, znak: IR-V.7840.98.2020.3, zmieniającej decyzję Starosty Wągrowieckiego
z 30 marca 2016 r., nr 118/16, znak: AB.6740.62.2016, zatwierdzającą projekt
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla WINDBUD Sp. z o. o. PRZ
spółka komandytowa, dla zamierzenia obejmującego budowę elektrowni wiatrowej
wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym i zjazdem z drogi powiatowej na
nieruchomościach położonych na działkach o nr ew. 4/1 oraz 10, obręb 0008
Mieścisko, jedn. ew. 302804_2 Mieścisko - obszar wiejski (przeniesioną decyzją
Starosty Wągrowieckiego z 3 grudnia 2019 r., nr 730/19, znak: B.6740.778.2019, na
rzecz Pana Radosława Górki), do wykazania ich interesu prawnego w
kwestionowaniu ww. decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, a w szczególności do
przesłania dokumentów potwierdzających przysługujący im tytuł prawny do
nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania spornej inwestycji (odpis
Księgi Wieczystej, numer elektroniczny Księgi Wieczystej, akt notarialny), w terminie
7 dni od daty doręczenia wezwania.
Zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a., Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje,
że ww. sprawa zostanie rozpatrzona po otrzymaniu odpowiedzi na ww. wezwanie lub
bezskutecznym upływie terminu na jej udzielenie w terminie do 4 stycznia 2021 r.
Ponadto Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że w przypadku
niezałatwienia sprawy w terminie lub prowadzenia postępowania dłużej niż jest
to niezbędne do załatwienia sprawy, Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.
Ponaglenie należy wnieść do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło dnia 4 grudnia
2020r. 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 stronie internetowej GUNB (art. 49 § 2 k.p.a).

Z upoważnienia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPARTAMENTU ORZECZNICTWA ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ

Daniel Biegalski
(dokument podpisano elektronicznie)

1

