
Warszawa, dnia 26 stycznia 2018 r.

GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DON.7201.63.2017.JSK

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 157 5 1 i 158 5 1 w związku z art. 156 5 1 oraz 126 ustavw z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257), po przeprowadzeniu, wszczętego na wniosek Pana Adama Wieczorka,
reprezentowanego przez Pana Zbigniewa Gelzoka, postępowania w sprawie
stwierdzenia nieważności postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 sierpnia 2017 r.,
znak: WINB-WOP.7722.62.2017.AA, utrzymującego w mocy postanowienie
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia
30 czenrvca 2017 r., znak: PINB-7141/27/10-17KS, w przedmiocie zawieszenia
postępowania,
odmawiam stwierdzenia nieważności postanowienia Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 sierpnia 2017 r.,

znak:WINB-WOP.7722.62.2017.AA.

Uzasadnienie
Kujawsko-Pomorski WINB postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2017 r.,
znak: WINB-WOP.7722.62.2017.AA, utrzymał w mocy postanowienie PINB
w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2017 r.,
znak: PlNB-7141/27/10-17KS, zawieszające postępowanie w sprawie „odstępstwa
od pozwolenia na budowę z dnia 24 października 1983 r., znak: GTK—8381/80/83,
dotyczącego budynku gospodarczego” na działce nr 256 przy ul. Osińskiej 41
w Aleksandrowie Kujawskim, dokonanego przez Państwo Elżbietę i Andrzeja
Antoszewskich, „do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przed sądem powszechnym
kwestii wykupu gruntu — przeniesienia własności części działki (0,5 m ), oznaczonej
nr ewidencyjnym 257 (...), położonej przy ulicy Osińskiej w Aleksandrowie
Kujawskim, należącej do Państwa Adama i ZOfII Wieczorek, na rzecz Państwa
Elżbiety i Andrzeja Antoszewskich, których to budynek gospodarczy na działce
nr ewid. 256 (...), przekracza 0 5-6 cm działkę nr 257 przy ul. Osińskiej
w Aleksandrowie Kujawskim”.
Pan Adam Wieczorek, reprezentowany przez Pana Zbigniewa Gelzoka, w dniu
4 września 2017 r. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia
Kujawsko-Pomorskiego WINB z dnia 28 sierpnia 2017 r. Jako podstawę wniosku
wskazał art. 156 5 1 pkt 2 kpa., tj. wydanie postanowienia bez podstawy prawnej
lub z rażącym naruszeniem prawa. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucił
naruszenie art. 97 5 1 pkt 4 kpa.
Po rozpatrzeniu złożonego wniosku oraz dokonaniu analizy materiału dowodowego
sprawy należy stwierdzić, co następuje.
Stwierdzenie nieważności postanowienia może mieć miejsce wówczas,
gdy postanowienie dotknięte jest w sposób niewątpliwy przynajmniej jedną z wad



wymienionychw art. 156 @ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania”
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, dalej jako: k.p.a.).
Instytucja stwierdzenia nieważności postanowienia służy eliminacji z obrotu
prawnego takich rozstrzygnięć wydawanych w toku administracyjnego postępowania,
które ze względu na ich vaalifikowane wady pozostają w oczywistej sprzeczności
z podstawowymi zasadami państwa prawnego i obowiązującego systemu prawnego.
Możliwość eliminacji z obrotu prawnego w drodze stwierdzenia nieważności także
ostatecznych postanowień, skłoniła ustawodawcę do ograniczenia możliwości
stwierdzenia nieważności jedynie do rozstrzygnięć obarczonych najcięższymi
wadami prawnymi, wyczerpująco wyliczonymi w art. 156 5 1 kpa.
Właściwy organ orzeka więc o stwierdzeniu nieważności badanego postanowienia
tylko wtedy, jeżeli równocześnie stwierdzi, że wystąpiła przynajmniej jedna z podstaw
stwierdzenia nieważności, wyczerpująco wyliczonych w art. 156 5 1 kpa.
oraz w przypadku, gdy nie zachodzi żadna z negatywnych przesłanek stwierdzenia
nieważności, a więc nie upłynął termin dopuszczalności stwierdzenia nieważności
badanego postanowienia, ani też postanowienie nie wywołało nieodwracalnych
skutków prawnych.
Należy podkreślić, że w postępowaniu o stwierdzenie nieważności postanowienia
uwzględnia się stan faktyczny i prawny obowiązujący w dacie wydania
postanowienia.
Kwestionowane postanowienie Kujawsko-Pomorskiego WINB z dnia 28 sierpnia
2017 r. utrzymuje w mocy postanowienie PINB w Aleksandrowie Kujawskim z dnia
30 czenNca 2017 r., wydane na podstawie art. 97 5 1 pkt 4 i 5 2 kpa.
Jak wynika z akt sprawy, organ powiatowy prowadził postępowanie naprawcze,
dotyczące budynku gospodarskiego, położonego przy,__u_l.,_, ,Qsińskiej 41
w Aleksandrowie Kujawskim, działką nr eWid. 256, wybudowanego z istotnymi
odstępstwami od decyzji Naczelnika Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 24 października 1983 r., znak: GTK-8381/80/83, udzielającej pozwolenia
na budowę.
Decyzją z dnia 31 sierpnia 2016 r., znak: PINB-7141/27/10—16KS, PINB
w Aleksandrowie Kujawskim nałożył na Państwo Elżbietę i Andrzeja Antoszewskich
m.in. obowiązek „przedstawienia i wykonania” w terminie do 31 października 2016 r.
„projektu budowlanego zamiennego tegoż budynku gospodarczego, w czterech
egzemplarzach, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych
robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych (. . .)”.

Rozstrzygnięcie to zostało utrzymane w mocy decyzjąKujawsko-PomorskiegoWINB
z dnia 20 pażdziernika 2016 r., znak: WINB-WOP.7721.136.2016.AB.
Starosta Aleksandrowski decyzją z dnia 18 stycznia 2017 r., znak: AB.6742.3.2016
(utrzymaną decyzją Wojewody Kujawskiego z dnia 27 marca 2017r.,
znak: WIR.VIII.7840.1.35.2017.SB), rozstrzygnął o niezbędności wejścia na teren
sąsiedniej nieruchomości (działka nr ewid. 257), położonej przy ul. Osińskiej
w Aleksandrowie Kujawskim, należącej do państwa Adama i Zofii Wieczorek, celem
wykonania robót budowlanych polegających na skuciu 5 — 6 cm cokołu fundamentu
wraz z ławami fundamentowymi budynku gospodarczego od strony działki
nr ewid. 257 przy ul. Osińskiej w Aleksandrowie Kujawskim.
Organ powiatowy postanowieniem z dnia 29 marca 2017 r.,
znak: PINB-7141/27/10-17KS, przedłużył termin wykonania obowiązków nałożonych
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ww. własną decyzją z dnia 31 sierpnia 2016 r. na czas do trzech miesięcy od daty
ostatecznego rozstrzygnięcia decyzji Starosty Aleksandrowskiego w przedmiocie
niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości.
W tym samym dniu PINB w Aleksandrowie Kujawskim wydał postanowienie
zawieszające postępowanie w sprawie odstępstwa od pozwolenia na budowę
z dnia 24 października 1983 r., znak: GTK-8381l80/83, do czasu ostatecznego
rozstrzygnięcia przed organami sądowo-administracyjnymi w. decyzji Starosty
Aleksandrowskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. Postanowieniem Kujawski-Pomorski
WINB z dnia 31 maja 2017 r., znak: WINB-WOP.7722.34.2017.AA, uchylił
postanowienie organu I instancji w całości i umorzył postępowanie w zakresie
zawieszenia postępowania.
Pismem z dnia 28 czenrvca 2017 r. Państwo Elżbieta i Andrzej Antoszewscy wnieśli
o zawieszenie postępowania naprawczego dotyczącego budynku gospodarczego
przy ul. Osińskiej 41 w Aleksandrowie Kujawskim, w związku „ze złożeniem pozwu
o wykup gruntu”. Sprawa cywilna toczy się przed Sądem Rejonowym
w Aleksandrowie Kujawskim, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I C 632/17.
PINB w Aleksandrowie Kujawskim postanowieniem z dnia 30 czerwca 2017 r.,
znak: PINB-7141/27/10-17KS, zawiesił postępowanie w sprawie odstępstwa
od pozwolenia na budowę z dnia 24 października 1983 r., znak: GTK-8381/80/83,
do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd powszechny kwestii wykupu gruntu
— przeniesienia własności części działki (0,5 m2) nr ewid. 257 na rzecz Państwa
Elżbiety i Andrzeja Antoszewskich.
Podstawę prawną postanowienia PINB w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 30 czerwca 2017 r. stanowi art. 975 1 pkt 4 kpa., zgodnie z którym organ
administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie
decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny
organ lub sąd.
Kujawsko-Pomorski WINB postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2017 r. utrzymał
w mocyw. postanowienie organu powiatowego z dnia 30 czerwca 2017 r.

Rozstrzygając w sprawie, zarówno PINB w Aleksandrowie Kujawskim, jak
i Kujawsko-Pomorski WINB wskazał, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego,
tj. wydanie orzeczenia w postępowaniu cywilnym, toczącym się przed Sądem
Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim I Wydział Cywilny, w sprawie wykupu
gruntu — części działki nr 257, zajmowanej przez budynek gospodarczy, będący
przedmiotem postępowania administracyjnego, warunkuje rozpoznanie sprawy.
W przypadku pojawienia się sporu co do przysługiwania inwestorowi prawa
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, rozstrzygnąć go może jedynie
sąd powszechny i tylko wtedy może powstać zagadnienie wstępne uzasadniające
zawieszenie postępowania prowadzonego przez organ administracji
na podstawie art. 97 5 1 pkt 4 kpa. (wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 maja 2016 r.,
sygn. akt II SA/Kr 371/16).
Postępowanie prowadzone w trybie nadzoru w sprawie stwierdzenia nieważności,
ma charakter nadzwyczajny. Jest to postępowanie odrębne, ukierunkowane
wyłącznie na kontrolę rozstrzygnięć w aspekcie wystąpienia przesłanek
enumeratywnie wymienionych w art. 156 @ 1 pkt 1 - 7 kpa. Oznacza to, że organ
rozpatrując sprawę w postępowaniu o stwierdzenie nieważności postanowienia
nie rozstrzyga ponownie merytorycznie, lecz orzeka wyłącznie w kwestii wadliwości
kontrolowanego aktu administracyjnego. Działa jako organ kasacyjny i w oparciu
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o zamknięty materiał dowodowy (tj. ten materiał, który posłużył do wydania badanego
orzeczenia). W postępowaniu prowadzonym w trybie nadzoru organ rozstrzyga
tylko i wyłącznie w kwestii zaistnienia — w dacie wydania kontrolowanego aktu -
przesłanek, o jakich mowa w art. 156 5 1 k.p.a.

Powoływana przez Skarżącego przesłankę rażącego naruszenia prawa
w orzecznictwie określa się jako oczywiste i bezsporne naruszenie przepisu prawa,
a przy tym takie, które wywołuje skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu
widzenia wymagań praworządności. Przyjęcie przesłanki rażącego naruszenia prawa
z art. 156 5 1 pkt 2 k.p.a. musi być w każdym przypadku poprzedzone nie budzącym
wątpliwości ustaleniem oczywistości naruszenia prawa, które nie może być wynikiem
jego błędnej interpretacji wynikającej z niejasnego brzmienia przepisu. Ponadto
należy mieć na uwadze, że nawet ustalenie faktu oczywistego naruszenia prawa
nie przesądza o uznaniu kwalifikowanego naruszenia prawa w sprawie, które
powinno być również ocenione przez pryzmat charakteru oraz skutków, które
wywołuje obarczona wadą decyzja lub postanowienie (wyrok NSA z dnia 4 stycznia
2011 r., sygn. akt II OSK 74/10).
Analizując kwestionowane postanowienie brak jest podstaw do uznania, że wydane
rozstrzygnięcie w sposób rażący narusza przepisy prawa bądź też wywołuje skutki
społeczno-gospodarcze niemożliwe do zaakceptowania w praworządnym państwie
prawa.
Mając na uwadze powyższe, nie sposób uznać, że organ wojewódzki dopuścił się
rażącego naruszenia przepisów postępowania, to jest takiego, którego charakterjest
oczywisty i jednoznaczny. Świadczy o tym przede wszystkim to, że w uzasadnieniu
postanowienia Kujawsko-Pomorskiego WINB zdnia 28 sierpnia 2017. r. znalazło się
zarówno uzasadnienie faktyczne, jak i prawne, zgodnie z art. 124 5 2 k.p.a.
Uzasadnienie postanowienia z dnia 28 sierpnia 2017 r. nie pozwala na jednoznaczne
stwierdzenie, że jest ono wewnętrznie sprzeczne, bądź też nie zawiera powodów,
które w ocenie organu uzasadniały zawieszenie postępowania.
Zagadnieniem wstępnym może być co do zasady zagadnienie prawne, którego
rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu i zagadnienie to może
być przedmiotem odrębnego postępowania przed takim organem lub sądem
(w oderwaniu od sprawy, na tle której wystąpiło), przy czym zagadnienie to nie było
jeszcze przedmiotem postępowania przed organem właściwym lub w toczącym się
postępowaniu nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie tej kwestii (A. Wróbel,
w: M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz, 2009).
Taki charakterma dla postępowania naprawczego prowadzonego w trybie przepisów
art. 50 i art. 51 Prawa budowlanego, postępowanie prowadzone przed Sądem
Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim, Wydział I Cywilny, w związku
z powództwem Państwa Antoszewskich w sprawie „wykupu gruntu" — części działki
nr 257, zajmowanej przez budynek gospodarczy, objęty postępowaniem
prowadzonym przez organ powiatowy.
Zauważyć w tym miejscu warto, za treścią uzasadnienia uchwały Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 10 stycznia 2011 r., sygn. akt II OPS 2/10, że „zakładając
racjonalność ustawodawcy ustanawiającego określone normy prawne, które muszą
odpowiadać założonym celom (...) i to nie tylko danej gałęzi lustawy Prawa
budowlanego jako prawa publicznego ale również innych gałęzi prawa - to jest prawa
prywatnego/ z uwzględnieniem nadrzędnej roli norm konstytucyjnych”, w razie
sporów na tle prawa do terenu, istnieje możliwość ich rozstrzygania przez sądy



powszechne jako spraw cywilnych, bez potrzeby angażowania organów administracji
publicznej.
W uchwale tej wskazano, że organ nadzoru budowlanego po ustaleniu, że inwestor
prawa do dysponowania nieruchomością nie posiadał i nadal nie posiada,
„nie można wykluczyć, iż organ nadzoru budowlanego prowadząc postępowanie
naprawcze regulowane art. 51 Prawa budowlanego (...) skorzysta z uprawnienia
określonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i wyda stosowne do ustalonego stanu faktycznego
rozstrzygnięcie, którym może być też decyzja nakazująca rozbiórkę”. Jednakże
przed wydaniem nakazu rozbiórki części obiektu, zwłaszcza przy niewielkim
przekroczeniu granic nieruchomości (w przedmiotowym stanie faktycznym o 5 — 6
cm), bez umożliwienia inwestorowi nabycia prawa do nieruchomości godziłoby
w zasadę demokratycznego państwa prawa i stanowiło ingerencję ponad miarę.
Nie ulega również wątpliwości, że sąd powszechny ma, w przypadku sporów prawa
do terenu, więcej uprawnień niż organy nadzoru budowalnego (w drodze przykładu:
nakaz usunięcia budowli (np. na podstawie art. 222 @ 2 Kodeksu cywilnego),
zasądzenie za odszkodowaniem części lub całej nieruchomości (zwłaszcza
w przypadku gdy wartość obiektu przenosi wartość gruntu) czy zasądzenia
odszkodowania za poniesione nakłady na budowę na cudzym gruncie). Organ
nadzoru budowlanego tak szerokich uprawnień nie posiada, a jak wskazano wyżej,
nakaz rozbiórki, bez umożliwienia inwestorowi uregulowania stanu prawnego,
nie prowadziłoby do restytucji naruszeń prawa, lecz do nieuzasadnionej represji.
Celem regulacji ustawy Prawo budowlane nie jest bowiem stosowanie represji, ale
dążenie do przywrócenia obiektu do stanu zgodnego z prawem (wyrok WSA
wWarszawie z 16 marca 2011 r., VIlI SANVa 976/10).
Kwestia możliwości zasądzenia części nieruchomości rozstrzygana przez sąd
w postępowaniu cywilnym, może stanowić zagadnienie wstępne, a w konsekwencji
jej wyłonienie (złożenie stosownego wniosku przez inwestorów)w toku postępowania
naprawczego, nie uzasadnia twierdzenia o rażącym naruszeniu prawa przez organy
nadzoru budowlanego stopnia powiatowego i wojewódzkiego wskutek zawieszenia
postępowania.
Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że postanowieniem
z dnia 28 sierpnia 2017 r., znak: WINB-WOP.7722.62.2017.AA,Kujawsko-Pomorski
WINB zasadnie utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu powiatowego
z dnia 30 czerwca 2017 r., znak: PINB-7141l27/10-17KS, dotyczące zawieszenia
postępowania. Rozstrzygnięcie nie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa.
Odnosząc się do kolejnej przesłanki uzasadniającej w ocenie Skarżącego,
stwierdzenie nieważności postanowienia wskazać należy, że zgodnie z art. 156 @ 1

pkt 2 in principio w związku z art. 126 k.p.a., organ administracji publicznej stwierdza
nieważność postanowienia, które zostało wydane bez podstawy prawnej.
Jak podkreśla się w nauce prawa, przesłanka braku podstawy prawnej jest
spełniona, gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie zawierają podstawy
do wydania w takiej sytuacji rozstrzygnięcia.
Przez brak podstawy prawnej rozumie się to, że decyzja (postanowienie)
rzeczywiście. podstawy takiej nie posiada, nie zaś to, iż jej nie wymienia bądź
omyłkowo wskazuje inny, niewłaściwy przepis (wyrok NSA w Warszawie z dnia
8 lutego 1983 r., I SA 1294/82, ONSA 1983, nr 1, poz. 5; wyrok WSA w Krakowie
z dnia 3 pażdziernika 2013 r., III SA/Kr 114/13). Z analizy orzecznictwa wynika, że
rdzeń znaczenia pojęcia "decyzja (postanowienie) wydana bez podstawy prawnej"
jest jednoznaczny, bo albo nie ma przepisu prawnego, który umocowuje

5



administrację publiczną do działania, albo też przepis jest, ale nie spełnia wymagań
podstawy prawnej działania organów tej administracji, polegającego na wydawaniu
decyzji administracyjnych i postanowień, rozumianych jako indywidualne akty
administracyjne zewnętrzne (J. Borkowski (w:) Komentarz, 2014, s. 663,
za: Jaśkowska Małgorzata, Wróbel Andrzej, Komentarz aktualizowany do ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Lex, 2015).
Skoro zatem w treści postanowienia z dnia 28 sierpnia 2017 r. organ wojewódzki
jednoznacznie wskazał podstawę prawną rozstrzygnięcia, tj. art. 138 5 1 pkt 1

w związku z art. 97 5 1 pkt 4 kpa. uznać należało, że postanowienie
Kujawsko-Pomorskiego WINB nie zostało wydane z naruszeniem art. 156 g 1 pkt 2
in principio w związku z art. 126 k.p.a.
W świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego i prawnego należy stwierdzić,
że badane postanowienie Kujawsko-PomorskiegoWINB z dnia 28 sierpnia 2017 r.
nie jest obarczone żadną z wad, o których mowa w art. 156 5 1 kpa.,
w tym w szczególności wadami określonymi w pkt 2 tego przepisu. Postanowienie
zostało wydane przez właściwy organ, na podstawie właściwego przepisu prawa,
zostało skierowane do strony postępowania, nie dotyczy sprawy już uprzednio
rozstrzygnięte] innym postanowieniem ostatecznym, jest wykonalne, a jego
wykonanie nie wywoła czynu zagrożonego karą. Ponadto rozstrzygnięcie organu
wojewódzkiego nie zawiera wady powodującej jego nieważność z mocy prawa.
Odnosząc się do zarzutów i wniosków zawartych we wniosku z dnia 4 września
2017 r., należy wskazać, że postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia
nieważności postanowienia ostatecznegoma na celu wyjaśnienie jego lwvalifrkowanej
niezgodności z prawem, a nie ponowne rozpoznanie sprawy. Bądanie postanowienia
w postępowaniu nieważnościowym odbywa się w oparciu o zamknięty materiał
dowodowy (tj. ten materiał, który posłużył do wydania badanego orzeczenia). Z tego
względu nie znajduje uzasadnienia żądanie Skarżącego dotyczące przeprowadzenia
dodatkowego postępowania wyjaśniającego.
Postępowanie zostało zawieszone z uwagi na złożenie pozwu o „wykup
nieruchomości”, nie zaś z powodu toczącego się postępowania „przed organami
sądowo-administracyjnymi” dotyczącymi decyzji Starosty Aleksandrowskiego
z 18 stycznia 2017 r. Nie znajduje uzasadnienia naruszenie art. 231 5 1 Kodeksu
karnego w związku z art. 4 Konstytucji. W sprawie nie zapadł prawomocny wyrok,
stanowiący kwalitikowaną wadę w rozumieniu art. 145 5 1 pkt 2 kpa. Wyjaśnić
również należy, że postępowanie naprawcze, po wydaniu decyzji na podstawie
art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, kończy się wydaniem decyzji, o jakiej mowa
w art. 51 ust. 4 albo ust. 5. Organ po vwdaniu decyzji, o jakiej mowa w art. 51 ust. 1

pkt 3 nie wszczyna nowego postępowania. W toku rozpoznawania wniosku
o stwierdzenie nieważności postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania,
organ nadzoru nie ocenia czy zachodzą przesłanki do legalizacji obiektu.
Tym samym niedopuszczalne było merytoryczne odnoszenie się do zarzutu
wystąpienia „przesłanki uniemożliwiającej prowadzenie postępowania
Iegalizacyjnego”.

- W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji.
Stosownie do art. 127 5 3 kpa., strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia
niniejszego postanowienia, wystąpić do Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, na adres: ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy.



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 zaskarżeniaw postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upoważnienia
GtÓWNEGO INSPEKTURŚ NABZOEU BUBGW'LANEGG

KIE JĄ , DEPARTAMENTEM
ORZECZ W N' A” ORL "UDOWLANEGC

Robert Elfi/ziomki

Otrzymują za 290:
1.
2.
3.

Pani Elżbieta Antoszewska,
Pan Andrzej Antoszewski,
Pani Zofia Wieczorek,
Pan Zbigniew Gelzok, pełnomocnik PanaAdama Wieczorka.

Do wiadomości:
1.
2.

93.01

Kujawsko-PomorskiWINB, ul. Zygmunta Augusta 16, 85-001 Bydgoszcz,
PINB w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów
Kujawski,
Urząd Miasta Aleksandrów Kujawski, ul. J. Słowackiego 8,
87-700 Aleksandrów Kujawski,
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, ul. J. Słowackiego 8,
87-700 Aleksandrów Kujawski,
DON — Sekretariat,
aa


