
Warszawa, 6 września 2021 r.

DOA.7110.12.2021.SPA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021  r., poz. 735 ze  zm.), Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego zawiadamia, że z uwagi na okoliczność, że nie upłynął 14 - dniowy 
termin wyznaczony w piśmie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z 5 sierpnia 
2021 r., znak: DOA.7110.12.2021.SPA (brak zwrotnych potwierdzeń odbioru), na 
zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składanie 
pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących rozpatrywanej sprawy, zachodzi 
konieczność przedłużenia terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji Wojewody 
Śląskiego z 2 grudnia 2020 r., znak: IFXIV.7840.4.26-2.2018, odmawiającej 
stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Raciborskiego z 12 stycznia 2016 r., Nr 
1.2.2016, znak: SA.6740.2.34.6.2015, zmieniającej decyzję Starosty Raciborskiego z 
8 lutego 2013 r., nr 4.2.2013, znak: SA.6740.2.44.5.2012 (zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielającą Visa Vento Krzanowice Sp. z o.o. pozwolenia na budowę 
elektrowni wiatrowej KRZANOWICE III składającej się z 3 turbin wiatrowych wraz z 
placami i drogami dojazdowymi na działce nr ewid. 268 obr. Bojanów, oraz na 
działkach nr ewid. 391/2, 557, 392/2, 389/2, 501, 503, 502, 556, 573, 391/1, 139, 
265, 407 obr. Wojnowice położonych w gminie Krzanowice) w zakresie dotyczącym 
dwóch turbin oznaczonych numerami XL-40 i VI-29 na terenie Gminy Krzanowice na 
działkach nr ewid. 268 obr. Bojanów oraz nr ewid. 557, 556, 503, 502, 501, 573, 265 
obr. Wojnowice.
Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. GINB informuje, że nowy termin 
załatwienia ww. sprawy wyznacza się do dnia – 6 października 2021 r.
Ponadto GINB 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.
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