
 

  

 

 

Zawiadomienia o pismach PINB  

w postępowaniu w sprawie robót budowlanych polegających na zabudowie miejsca 
postojowego nr 12 w garażu budynku przy ul. Zabrzańskiej 28, ul. Rybnickiej 61 we 
Wrocławiu. 

Zawiadomienia dokonywane są zgodnie z art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego. Na początku tekstu znajduje się najbardziej aktualne zawiadomienie. 

 

• 13 lipca 2021 r. zawiadamiam strony postępowania, 

że od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Wrocławia nr 676/2021 z 15 
marca 2021 r. zostało wniesione odwołanie. 

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Nadzoru Budowlanego, celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 

 

• 17 marca 2021 r. zawiadamiam strony postępowania, 

że 15 marca 2021 r. wydana została decyzja nr 676/2021 w sprawie robót budowlanych polegających 

na zabudowie miejsca postojowego nr 12 w garażu budynku przy ul. Zabrzańskiej 28, ul. Rybnickiej 61 
we Wrocławiu. 

Zawiadomienie o decyzji następuje w dniu 17 marca 2021 r. i uważa się za dokonane po upływie 

czternastu dni, a więc z dniem 31 marca 2021 r. Od tego dnia należy liczyć bieg 14-dniowego terminu 
na wniesienie odwołania od decyzji.  

Z treścią decyzji i aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie PINB 

w sali Centrum Obsługi Mieszkańca (wejście A), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 
terminu – tel. 71 799 68 25 lub 71 799 68 00. 

 

Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 49a k.p.a. w przypadku postępowań, w których bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, 

organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach (pismach) przez umieszczenia go 

na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Zawiadomienie jest skuteczne wobec stron, które zostały na 

piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w ten sposób. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego 

udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W przypadku zawiadomienia strony o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek 

strony, tut. organ niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni 

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.   


