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Warszawa, 24 października 2022 r.

DOA.7110.235.2022.RKS

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego zawiadamia, że w związku z koniecznością rozpatrzenia odwołań od 
decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z 24 czerwca 2022 r., znak: AP-
2.7840.59.2022.AN, stwierdzającej, po wszczęciu postępowania z urzędu, 
nieważność decyzji Starosty Sławieńskiego z 27 grudnia 2017 r., Nr 711/2017, znak: 
BS.6740.767.2017.IV, zmieniającej decyzję Starosty Sławieńskiego z 14 
października 2014 r., Nr 526/2014, znak: BS.6740.820.2014.VII (zatwierdzającej 
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku apartamentowo - 
mieszkalnego na dz. nr 333/3, obręb ew. Jarosławiec gm. Postomino) i 
zatwierdzającej zamienny projekt architektoniczno – budowlany pn. „budowa 
budynku apartamentowo - mieszkalnego na dz. nr 333/15, obręb ew. Jarosławiec, 
gm. Postomino, organ odwoławczy:

 pismem z 19 października 2022 r., znak: DOA.7110.235.2022.RKS, wystąpił 
do Prokuratury Rejonowej w Sławnie z prośbą o wykonanie i przesłanie 
organowi odwoławczemu kserokopii, poświadczonej za zgodność z 
oryginałem, akt administracyjnych organu stopnia podstawowego dotyczących 
ww. decyzji Starosty Sławieńskiego z 27 grudnia 2017 r., Nr 711/2017, znak: 
BS.6740.767.2017.IV i decyzji Starosty Sławieńskiego z 14 października 2014 
r., Nr 526/2014, znak: BS.6740.820.2014.VII;

 pismem z 19 października 2022 r., znak: DOA.7110.235.2022.RKS, wystąpił 
do PINB w Sławnie z prośbą o wypożyczenie, na okres 30 dni, dokumentacji 
projektowej zatwierdzonej ww. decyzją Starosty Sławieńskiego z 27 grudnia 
2017 r., Nr 711/2017, znak: BS.6740.767.2017.IV i decyzją Starosty 
Sławieńskiego z 14 października 2014 r., Nr 526/2014, znak: 
BS.6740.820.2014.VII.

Ponadto, zgodnie z art. 36 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego informuje, że ww. odwołania zostaną rozpatrzone po otrzymaniu
żądanych dokumentów, w terminie do 21 listopada 2022 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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