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Kartuzy, d n ia 2021.03. żk.

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamia się, że:
został wyłożony do wglądu projekt budowlany ~ obowiązek wynikający z postanowienia
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach nr PINB/70035/58/2018/MM/AC
z dnia 21.05.2018r. dot. drogi wewnętrznej - ul. Modrzewiowa w Baninie, usyt. na terenie działki
nr 207/20 w miejscowości Banino, gm. Żukowo.
Obecnie z uwagi na stan epidemii oraz ograniczenia związane z "czerwoną strefą",
w której znajduje się powiat kartuski, wypracowana została w tut. Inspektoracie metoda
ograniczonego kontaktu i wyłożenia akt sprawy do wglądu przez strony postępowania - jedynie
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu możliwości zapoznania się z aktami sprawy.
Strony postępowania winny być bezwzględnie zaopatrzone w maseczki ochronne twarzy.
Wobec czego informuję, że obecnie istnieje możliwość, w ciągu 14 dni od otrzymania
niniejszego zawiadomienia, zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym - w sprawie
nr PINB/70035/58/2018/MM - dot. drogi wewnętrznej. usvt. na działce nr 207/20 w Baninie, gm.
Żukowo, w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kartuzach. 83-300 Kartuzy, ul.
Gdańska 21. po opisanym wyżej wcześniejszym, uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu
strony postępowania z osobą prowadząca przedmiotowe postępowanie- tj. spec. Agnieszką
Cybula!.
Nr kontaktu telefonicznego - 58 685 34 58 lub 58 685 44 36.
Jednocześnie na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się
strony, że rozstrzygnięcie sprawy nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2020r. - w oparciu o
posiadany materiał dowodowy.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w
publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP PINB w Kartuzach: www.pinb.kartuzy.ibip.pl
oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Żukowo, na tablicy ogłoszeń w
Baninie.

Wywieszono w dniu
Zdjęto w d n iu ..........

