
Inowrocław, 28 lipca 2021 r.

PINB.46.13.2021

OBWIESZCZENIE

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

W INOWROCŁAWIU 

Działającego na podstawie Zarządzenia nr 75/2021 Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu o obszar

powiatu mogileńskiego

o zawiadomieniu o kontroli w związku z pisemnym wnioskiem dot. legalności instalacji

gazowej oraz  użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego  w sposób zagrażający

życiu i zdrowiu ludzi.

Na  podstawie  art.  49  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania

administracyjnego (T.j., Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz na podstawie art. 81 ust. 4 ustawy z dnia

7  lipca  1994  r.  –  Prawo  budowlane  (jednolity  tekst  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1333  ze  zm.)

zawiadamiam,  że  dnia  13  sierpnia  2021r. o  godz.  8:00  odbędzie  się  kontrola  budynku

mieszkalnego wielorodzinnego, w zakresie lokalu mieszkalnego nr 11B, zlokalizowanego na terenie

dz. o nr ew. 116/1 w m. Markowice 34 gm. Strzelno.

Prosimy lokatorów o wzięcie udziału w kontroli  ww lokalu nr 11B  celem udostępnienia

wejścia na teren nieruchomości oraz udzielenia wyjaśnień.

Przypominam,  że  zgodnie  z  art.  91  ust.  1  pkt.  1  Prawa  budowlanego:  kto  udaremnia

określone ustawą czynności właściwych organów, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności

albo  pozbawienia  wolności  do  roku;  oraz  zgodnie  z  art.  92  ust.  1  pkt  3  Prawa  budowlanego:

kto utrudnia, określone ustawą czynności właściwych organów, podlega karze aresztu albo karze

ograniczenia wolności, albo karze grzywny.

W  przypadku  reprezentowania  inwestora/  właściciela/  zarządcy  przez  upoważnionego

przedstawiciela  należy   w  dniu  kontroli  przedłożyć  pełnomocnictwo  wraz  z  uiszczoną  opłatą

skarbową  w  wysokości  17zł  na  konto  Urzędu  Miasta  Inowrocławia,  zgodnie

z  art.  1  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  16  listopada  2006r.  O  opłacie  skarbowej

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Obwieszczenie  w  przedmiotowej  sprawie  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  14  dni  

od  dnia,  w  którym nastąpiło  publiczne  obwieszczenie,  tj.  od  dnia  30  lipca  2021r.  Doręczenie



zawiadomienia  ze  skutkiem  prawnym  dla  stron  postępowania  uważa  się  za  dokonane

po upływie 14 dni od dnia dokonania publicznego obwieszczenia, tj. jak wyżej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez:

1. zamieszczenie  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Strzelno  z  siedzibą

przy ul. Jakuba Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno,

2. udostępnienie  zawiadomienia  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Powiatowego  Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego w Mogilnie

3. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w klatce schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

zlokalizowanego w Markowicach 34, 88-320 Strzelno.

4. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Markowicach.

Stosownie  do  art.  49  §  1  ustawy z  dnia  14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks  postępowania

administracyjnego  (T.j.,  Dz.U.  z  2021  r.  poz.  735)  zawiadomienie  stron  o  decyzjach  i  innych

czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,

w innej  formie  publicznego  ogłoszenia  zwyczajowo przyjętej  w  danej  miejscowości  lub  przez

udostępnienie  pisma  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  podmiotowej  właściwego

organu administracji publicznej.

Otrzymują:

Strony postępowania za pośrednictwem  publicznego zawiadomienia:

1 Tablica  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Miasta  Mogilna  +  informacja  dot.  przetwarzania  danych
osobowych  +Informacja  w  sprawie  przeprowadzania  w  trakcie  stanu  epidemii  czynności
kontrolnych  przez  pracowników  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  +Informacja  w  sprawie
przeprowadzania w trakcie stanu epidemii czynności kontrolnych przez pracowników Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru

1. Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Mogilnie + informacja dot. przetwarzania danych osobowych +Informacja w sprawie 
przeprowadzania w trakcie stanu epidemii czynności kontrolnych przez pracowników Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru

2. Klatka schodowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Markowicach 34, 
88-320 Strzelno + informacja dot. przetwarzania danych osobowych +Informacja w sprawie 
przeprowadzania w trakcie stanu epidemii czynności kontrolnych przez pracowników Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru

3. Tablica informacyjna w Markowicach+ informacja dot. przetwarzania danych osobowych 
+Informacja w sprawie przeprowadzania w trakcie stanu epidemii czynności kontrolnych przez 
pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

4. a/a PC/MG
sprawę prowadzi:
    Marta Górna, tel.: (52) 318 54 40






