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Warszawa, 5 maja 2022 r.

DOA.7110.306.2021.KBL

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 5a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2351 z późn. zm.) zawiadamiam, że decyzją z 15 kwietnia 2022 r., znak: 
DOA.7110.306.2021.KBL, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy 
decyzję Wojewody Lubelskiego z 24 sierpnia 2021 r., znak: IF-I.7840.19.3.2021.AM, 
odmawiającą, po wznowieniu postępowania na wniosek Pana Jana Mazurka, 
uchylenia decyzji Wojewody Lubelskiego z 23 maja 2018 r., nr 64/18, znak: IF-
I.7840.3.8.2018.BT, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Kamień 
pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Kamień wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-Granica Państwa, na 
odcinku od km 6+714 do km 10+577,50”, na działce nr ewid. 99, w obrębie ewid. 
06036_2.0016 Strachosław oraz na działce nr ewid. 1201 w obrębie ewid. 
06036_2.0007 Kamień, w gminie Kamień.
Decyzja jest ostateczna. Strona może ją skarżyć do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Skargę 
należy wnieść 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 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 5 maja 2022 r. na 
stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym 
nastąpiło podanie informacji do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie na stronie 
internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (art. 49 § 2 k.p.a.).

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym 
treścią decyzji GINB z 15 kwietnia 2022 r., znak: DOA.7110.306.2021.KBL) w 
siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (Warszawa, ul. Krucza 38/42) w 
dniach: od poniedziałku do piątku, w godz.: od 815 do 1615, po wcześniejszym 
telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu (22) 661 83 93.
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