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Warszawa, 21 października 2020 r.

DOA.7210.42.2020.JWO(1)

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 14 października 2020r., znak: DOA.7210.42.2020.JWO(1), Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego utrzymał w mocy decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego         
z 24 lipca 2020 r., znak: DOA.7210.42.2020.MMS, odmawiającą stwierdzenia 
nieważności decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 13 stycznia 2020 r., 
znak: DOA.7210.73.2019.RKS(1), utrzymującej w mocy decyzję własną z 28 listopada 
2019 r., znak: DOA.7210.73.2019.MSA, odmawiającą stwierdzenia nieważności 
decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 27 maja 2019 r., znak: 
DOA.7210.8.2019.AKW(1), utrzymującej w mocy decyzję własną z 4 kwietnia 
2019 r., znak: DOA.7210.8.2019.KKO, odmawiającą stwierdzenia nieważności 
decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 5 grudnia 2018 r., znak: 
WIR.VIII.7840.2.22.2017.AC, odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji 
Burmistrza Miasta Chełmna z 5 maja 1997 r., znak: INB-7351-11/97, zatwierdzającej 
projekt budowlany i udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie pozwolenia 
na budowę 16 segmentów garażowych na działce nr ew. 171/19, położonej przy 
ul. Młyńskiej 7 w Chełmnie.
Decyzja niniejsza jest ostateczna. Strona może ją zaskarżyć do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 
Skargę wnosi się za pośrednictwem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42. Wpis od skargi wynosi 200 zł. Strona może 
złożyć do sądu wniosek o przyznanie prawa obejmującego m.in. zwolnienie od 
kosztów sądowych.
Zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło dnia 21 
października  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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