
Kielce, dnia 14 stycznia 2021 r.          

Znak: PINB-SO.5160.48.2020.VI    

                                                
                         
                                                                                       Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor
                                                                                       Nadzoru Budowlanego w Kielcach
                                                                                       25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
     

Zgodnie  z  art.  133  w  związku  z  art.  144  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 r.  –  Kodeks
postępowania administracyjnego (j.  t.  Dz.  U.  z  2020 r.,  poz.  256 ze zm.)  Powiatowy Inspektorat
Nadzoru  Budowlanego  dla  Miasta  Kielce  przesyła  zażalenie  wniesione  przez  inwestora  -  firmę
developerską  ARCHIBIS Sp.  z  o.o.  i  WSPÓLNICY Sp.  k.,  w sprawie samowolnej  budowy  dróg
wewnętrznych  zlokalizowanych  na  działkach  numer  ewidencyjny  gruntów  1769/1  (na  odcinku
pomiędzy działką 1172/1 a działkami 1769/4 i  1769/5), 1769/4 i 1769/5 oraz na działkach  numer
ewidencyjny gruntów 1769/1 (na odcinku pomiędzy działką 1172/3 a działkami  1769/6 i 1769/7),
1769/6 i 1769/7 w obrębie 0023 w ul. Lisowczyków w Kielcach  (pismo z dnia 5 stycznia 2021 r.
nadane pocztą w dniu 5 stycznia 2021 r. – data wpływu 8 stycznia 2021 r.) od postanowienia PINB dla
Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2020 r. znak: PINB-SO.5160.48.2020.VI.

Zażalenie zostało wniesione w terminie.

W przedmiotowej  sprawie  PINB dla  Miasta  Kielce  nie  znalazł  podstaw  do zastosowania
przepisu art. 132 Kpa.

Jednocześnie tut. Inspektorat zawiadamia, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, strony postępowania
mogą zapoznać się z aktami sprawy wraz z przesłanym środkiem odwoławczym w Wojewódzkim
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w terminie
14  dni  od  daty  otrzymania  niniejszego  pisma  oraz  złożyć  tam  ewentualne  uwagi,  jak  również
wypowiedzieć się co do złożonych dokumentów oraz zgłoszonych żądań, jeżeli Inspektorat  ten nie
wyznaczy innego terminu, przy czym wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Otrzymują:
1. Adresat wraz z zażaleniem i aktami sprawy: PINB-SO.5160.48.2020.VI (uwaga: akta sprawy PINB-

SO.5160.13.2020.VI przesłano przy wniesionym zażaleniu do sprawy PINB-SO.5160.47.2020.VI) 

Do wiadomości:
1. PINB a/a (w tym Biuletyn Informacji Publicznej - strona internetowa: pinbkielcemiasto.pl)


