
STAROSTA WĄGROWIECKI 

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec 

AB.6740.501.2020                                                            Wągrowiec, dnia 31.08.2020 r. 

Za dowodem doręczenia 

 

OBWIESZCZENIE 

o zakończeniu postępowania administracyjnego 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późniejszymi 

zmianami)  

ZAWIADAMIAM 

strony o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się  przed wydaniem decyzji  

z wnioskiem i dokumentami złożonymi przez Panią Agatę Zając i Pana Łukasza Zając w dniu 

03.08.2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na 

budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz 

ze zbiornikiem na ścieki bytowe i budowie budynku garażowego, na działce  nr ewid. nr 

396/16, obręb ewid. Rgielsko, gmina Wągrowiec. 

 

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się  osobiście lub przez 

pełnomocnika ze zgromadzonymi dowodami i materiałami oraz uzyskać wyjaśnienia 

w sprawie, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w 

terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

 

 Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele  

i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 

swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego 

w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (§ 2 wskazanego 

artykułu). 

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zgodnie z art.  

49a KPA organ zawiadomi o decyzjach i innych czynnościach w przedmiotowej sprawie  

w formie publicznego obwieszczenia, o którym mowa w art. 49§1 k.p.a. (obwieszczenie w 

BIP na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.wagrowiec.pl, tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego).   

Zgodnie z art. 49§ 2 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uznaje 

się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się 

za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w 

Biuletynie Informacji Publicznej. 
Jednocześnie tut. organ informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie 

Państwa oraz pracowników Urzędu, począwszy od dnia 16 marca 2020r. wstrzymana jest możliwość osobistego załatwiania 

spraw w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowej sprawy udzielamy 

telefonicznie ( nr telefonu 67 268 05 52 lub 67 268 05 54) oraz drogą e- mailową (powiat@wagrowiec.pl) lub w trybie 

informacji indywidualnej w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klienta przy wejściu głównym do Starostwa Powiatowego  po 

uprzednim umówieniu terminu drogą telefoniczną.  
 

 
Otrzymują: 

1. Strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika w aktach sprawy  

2. www.wagrowiec.pl →  B.I.P. 

3. a/a 

informacja: 

-  tablica ogłoszeń Starostwo Powiatowe Wągrowiec 

http://www.wagrowiec.pl/
mailto:powiat@wagrowiec.pl
http://www.wagrowiec.pl/



