Warszawa, 11 maja 2021 r.

GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
DOA.7110.247.2020.SPA
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że decyzją z 10 maja
2021 r., znak: DOA.7110.247.2020.SPA, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
utrzymał w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego z 25 czerwca 2020 r., znak: WIIV.7840.4.19.2016.ESD, odmawiającą, po wszczęciu postępowania na wniosek Pani
Ireny Hipolit, stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Słupskiego z 16 października
2012 r., nr 812/2012, znak: AB-I-B.6740.851.2012, zatwierdzającej projekt
budowlany i udzielającej Green Power Polska sp. z o. o. pozwolenia na budowę
elektrowni wiatrowej nr U2/23 wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.
389 w miejscowości Możdżanowo, gmina Ustka (przeniesionej decyzją Starosty
Słupskiego z 20 listopada 2012 r., nr 812-1/2012, znak: AB-I-B.6740.851.2012 na
rzecz Green Power Pomorze Sp. z o.o. oraz sprostowanej postanowieniem Starosty
Słupskiego z 23 stycznia 2015 r., znak: AB-I-B.6740.851.2.2012).
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.
Wpis od skargi wynosi 200 zł. Storna 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
11 maja 2021 r. na stronie internetowej GUNB. Zawiadomienie uważa się za
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło podanie informacji
do publicznej wiadomości na stronie internetowej GUNB (art. 49 § 2 k.p.a. ).

Z upoważnienia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPARTAMENTU ORZECZNICTWA ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ

Daniel Biegalski
dokument podpisano elektronicznie

1

