
STAROSTA WĄGROWIECKI 

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec 

AB.6740.501.2020                                                  Wągrowiec, dnia 22 września 2020r.  

Za dowodem doręczenia 

 

OBWIESZCZENIE 

Starosty Wągrowieckiego 

 

Na podstawie 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 postępowania administracyjnego o wydanej w dniu 22.09.2020r. decyzji Nr 597/20  

( znak AB.6740.501.2020)  zatwierdzającej  projekt budowlany i udzielającej  pozwolenie   

na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

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

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

 

 

POUCZENIE 

           Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego  

za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w terminie 14 dni od dnia  jej doręczenia. 

Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia. 

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  

i prawomocna. 

 

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

pełnomocnika z treścią  dokumentu w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, Wydział 

Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wągrowcu bądź pod adresem BIP na 

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

Powiatowego). 
 

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. 

informacja: 

-  tablica ogłoszeń Starostwo Powiatowe Wągrowiec

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


 


