
1

Warszawa, 27 maja 2021 r.

DOA.7110.399.2020.KKR

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego z 26 maja 2021 r., znak: DOA.7110.399.2020.KKR, 
prostujące z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego z 6 kwietnia 2021 r., znak: DOA.7110.399.2020.KKR.
Strona niezadowolona z powyższego postanowienia może zwrócić się do Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego (ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa) z wnioskiem 
o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 
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 zaskarżenia w postaci zażalenia, wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy lub skargi do sądu administracyjnego.
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 27 maja 
2021 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.).
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