
POWIATOWY INSPEKTORAT 
NADZORU BUDOWLANEGO 

w Lipnie 
537-600 Lipno, ul. Mickiewicza 5F 

Jel.lfax: 054 288 66 33 

PINB.440.2.2020.AA 

Zawiadomienie 
o możliwości zapoznania się z aktami 

Lipno, dnia 08.01.2021 r. 

W oparciu o art. 10 § 1 w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. 

zmian.) zawiadamia się, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia 

strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znak: znak: PINB.440.2.2020.AA, dotyczącej 

postępowania administracyjnego w sprawie budowy budynku gospodarczego, 

zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 332 położonej w miejscowości 

Skępe przy ul. Jasnej, usytuowanego w granicy z działkami o nr ew. 333, 146/22, 137/30, 

137/29, 343. 
Akta sprawy znajdują się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 

Lipnie, ul. Mickiewicza 58, pokój nr 11 ( I piętro). Termin przeglądania akt sprawy należy 

uzgodnić telefonicznie z pracownikiem prowadzącym sprawę tj. Jolantą Detmer. 

Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie 

obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ 

administracji. 

Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 

i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 

swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod 

dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Kontakt tel.: 54 306 61 78 

Otrzymują: 

1. P. Lidia Kopycińska 

2. P. Jakub Kopyciński 

3. Strony biorące udział w postępowaniu 

4. PINB- a/a 

PWiJowy INSPEKTOR 
NAJDZdRu BUDOWLANEGO 

An rzej Mirosiat Jasiński 

J 

Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdzie Pan/Pani na stronie BIP www.bip.pinblinno.n1 
w zakładce Klauzula Informacyjna oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu. 

Informuję Pana/Panią, że w toku realizacji zadań określonych w ustawie prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. 

zm.), przysługuje w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę prawi wolności osoby, od której dane pozyskano. 


