
Jarocin, dnia 16.12.2022r. 
 - za dowodem doręczenia - 

 
 

 

    

 
 
Nr PINB.44.28÷42.2022.AJ 
nr rej.  

  
 

OBWIESZCZENIE 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie 

zawiadamiające o wydaniu decyzji kończących postępowanie w sprawach 
PINB.44.28÷42.2022.AJ 

 
 
 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie, działając na mocy art. 49a                       
i 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. 
poz. 2000 ze zm., dalej K.p.a.), zawiadamia o wydaniu decyzji z dn. 14.12.2022r. kończących 
postępowania w sprawach: 
 

 legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użytkowania (art. 71a 
ustawy Prawo budowlane) budynku chlewni (oznaczonego nr 1 na załączonym szkicu) 
na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. Zalesie 
– sygnatura PINB.44.28.2022.AJ; 

 legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użytkowania (art. 71a 
ustawy Prawo budowlane) budynku obory (oznaczonego nr 2 na załączonym szkicu)  
na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. Zalesie 
– sygnatura PINB.44.29.2022.AJ; 

 legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użytkowania (art. 71a 
ustawy Prawo budowlane) budynku chlewnia - inwentarski (oznaczonego nr 3 na załą-
czonym szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb 
ewid. Zalesie – sygnatura PINB.44.30.2022.AJ; 

 legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użytkowania (art. 71a 
ustawy Prawo budowlane) budynku obory /przebudowa i rozbudowa/, (oznaczonego nr 
4 na załączonym szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar 
wiejski, obręb ewid. Zalesie – sygnatura PINB.44.31.2022.AJ; 

 legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użytkowania (art. 71a 
ustawy Prawo budowlane) budynku „szopa ma maszyny” (oznaczonego nr 5 na załączo-
nym szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb 
ewid. Zalesie – sygnatura PINB.44.32.2022.AJ; 

 legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użytkowania (art. 71a 
ustawy Prawo budowlane) budynku stodoły (oznaczonego nr 6 na załączonym szkicu) 
na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. Zalesie 
– sygnatura PINB.44.33.2022.AJ; 

 legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użytkowania (art. 71a 
ustawy Prawo budowlane) budynku garażowego (oznaczonego nr 7 na załączonym 
szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. 
Zalesie – sygnatura PINB.44.34.2022.AJ; 

 legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użytkowania (art. 71a 
ustawy Prawo budowlane) budynku garażowego (oznaczonego nr 8 na załączonym 
szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. 
Zalesie – sygnatura PINB.44.35.2022.AJ; 
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 legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użytkowania (art. 71a 
ustawy Prawo budowlane) budynku garażowego (oznaczonego nr 9 na załączonym 
szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. 
Zalesie – sygnatura PINB.44.36.2022.AJ; 

 legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użytkowania (art. 71a 
ustawy Prawo budowlane) silosu i płyty gnojowej (oznaczonych nr 10 na załączonym 
szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. 
Zalesie – sygnatura PINB.44.37.2022.AJ; 

 legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użytkowania (art. 71a 
ustawy Prawo budowlane) bina (oznaczonego nr 11 na załączonym szkicu) na działkach 
nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. Zalesie – sygnatura 
PINB.44.38.2022.AJ; 

 legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użytkowania (art. 71a 
ustawy Prawo budowlane) płyty na obornik (oznaczonej nr 12 na załączonym szkicu) na 
działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. Zalesie – 
sygnatura PINB.44.39.2022.AJ; 

 legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użytkowania (art. 71a 
ustawy Prawo budowlane) płyty na obornik (oznaczonej nr 13 na załączonym szkicu)  
na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. Zalesie 
– sygnatura PINB.44.40.2022.AJ; 

 legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użytkowania (art. 71a 
ustawy Prawo budowlane) utwardzeń (oznaczonych nr 14 na załączonym szkicu)  
na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. Zalesie 
– sygnatura PINB.44.41.2022.AJ; 

 legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użytkowania (art. 71a 
ustawy Prawo budowlane) zbiornika na gnojowicę (oznaczonej nr 15 na załączonym 
szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. 
Zalesie – sygnatura PINB.44.42.2022.AJ.  

 
Informuję, iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie: 
 

 decyzją z dn. 14.12.2022r. znak PINB.44.28.2022.AJ umorzył w całości jako bezprzedmiotowe 
postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony z dn. 07.12.2017r. (wpływ 
08.12.2017r.) w sprawie legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu 
użytkowania (art. 71a ustawy Prawo budowlane) budynku chlewni (oznaczonego nr 1 na 
załączonym szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb 
ewid. Zalesie; 
 

 decyzją z dn. 14.12.2022r. znak PINB.44.29.2022.AJ umorzył w całości jako bezprzedmiotowe 
postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony z dn. 07.12.2017r. (wpływ 
08.12.2017r.) w sprawie legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu 
użytkowania (art. 71a ustawy Prawo budowlane) budynku obory (oznaczonego nr 2 na 
załączonym szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb 
ewid. Zalesie; 
 

 decyzją z dn. 14.12.2022r. znak PINB.44.30.2022.AJ umorzył w całości jako bezprzedmiotowe 
postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony z dn. 07.12.2017r. (wpływ 
08.12.2017r.) w sprawie legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu 
użytkowania (art. 71a ustawy Prawo budowlane) budynku chlewnia - inwentarski (oznaczonego 
nr 3 na załączonym szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, 
obręb ewid. Zalesie; 
 

 decyzją z dn. 14.12.2022r. znak PINB.44.31.2022.AJ umorzył w całości jako bezprzedmiotowe 
postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony z dn. 07.12.2017r. (wpływ 
08.12.2017r.) w sprawie legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu 
użytkowania (art. 71a ustawy Prawo budowlane) budynku obory /przebudowa i rozbudowa/, 



(oznaczonego nr 4 na załączonym szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo 
– obszar wiejski, obręb ewid. Zalesie; 
 

 decyzją z dn. 14.12.2022r. znak PINB.44.32.2022.AJ umorzył w całości jako bezprzedmiotowe 
postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony z dn. 07.12.2017r. (wpływ 
08.12.2017r.) w sprawie legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu 
użytkowania (art. 71a ustawy Prawo budowlane) budynku „szopa ma maszyny” (oznaczonego 
nr 5 na załączonym szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, 
obręb ewid. Zalesie;  

 

 decyzją z dn. 14.12.2022r. znak PINB.44.33.2022.AJ umorzył w całości jako bezprzedmiotowe 
postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony z dn. 07.12.2017r. (wpływ 
08.12.2017r.) w sprawie legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użyt-
kowania (art. 71a ustawy Prawo budowlane) budynku stodoły (oznaczonego nr 6 na załączo-
nym szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. 
Zalesie; 

 
 decyzją z dn. 14.12.2022r. znak PINB.44.34.2022.AJ umorzył w całości jako bezprzedmiotowe 

postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony z dn. 07.12.2017r. (wpływ 
08.12.2017r.) w sprawie legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użyt-
kowania (art. 71a ustawy Prawo budowlane) budynku garażowego (oznaczonego nr 7 na załą-
czonym szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. 
Zalesie; 

 
 decyzją z dn. 14.12.2022r. znak PINB.44.35.2022.AJ umorzył w całości jako bezprzedmiotowe 

postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony z dn. 07.12.2017r. (wpływ 
08.12.2017r.) w sprawie legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użyt-
kowania (art. 71a ustawy Prawo budowlane) budynku garażowego (oznaczonego nr 8 na załą-
czonym szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. 
Zalesie; 

 
 decyzją z dn. 14.12.2022r. znak PINB.44.36.2022.AJ umorzył w całości jako bezprzedmiotowe 

postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony z dn. 07.12.2017r. (wpływ 
08.12.2017r.) w sprawie legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użyt-
kowania (art. 71a ustawy Prawo budowlane) budynku garażowego (oznaczonego nr 9 na załą-
czonym szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. 
Zalesie; 

 
 decyzją z dn. 14.12.2022r. znak PINB.44.37.2022.AJ umorzył w całości jako bezprzedmiotowe 

postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony z dn. 07.12.2017r. (wpływ 
08.12.2017r.) w sprawie legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użyt-
kowania (art. 71a ustawy Prawo budowlane) silosu i płyty gnojowej (oznaczonych nr 10 na za-
łączonym szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb 
ewid. Zalesie; 

 
 decyzją z dn. 14.12.2022r. znak PINB.44.38.2022.AJ umorzył w całości jako bezprzedmiotowe 

postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony z dn. 07.12.2017r. (wpływ 
08.12.2017r.) w sprawie legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użyt-
kowania (art. 71a ustawy Prawo budowlane) bina (oznaczonego nr 11 na załączonym szkicu) 
na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. Zalesie; 

 
 decyzją z dn. 14.12.2022r. znak PINB.44.39.2022.AJ umorzył w całości jako bezprzedmiotowe 

postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony z dn. 07.12.2017r. (wpływ 
08.12.2017r.) w sprawie legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użyt-
kowania (art. 71a ustawy Prawo budowlane) płyty na obornik (oznaczonej nr 12 na załączonym 
szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. Zalesie; 

 
 decyzją z dn. 14.12.2022r. znak PINB.44.40.2022.AJ umorzył w całości jako bezprzedmiotowe 

postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony z dn. 07.12.2017r. (wpływ 



08.12.2017r.) w sprawie legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użyt-
kowania (art. 71a ustawy Prawo budowlane) płyty na obornik (oznaczonej nr 13 na załączonym 
szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. Zalesie; 

 
 decyzją z dn. 14.12.2022r. znak PINB.44.41.2022.AJ umorzył w całości jako bezprzedmiotowe 

postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony z dn. 07.12.2017r. (wpływ 
08.12.2017r.) w sprawie legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użyt-
kowania (art. 71a ustawy Prawo budowlane) utwardzeń (oznaczonych nr 14 na załączonym 
szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb ewid. Zalesie; 

 
 decyzją z dn. 14.12.2022r. znak PINB.44.42.2022.AJ umorzył w całości jako bezprzedmiotowe 

postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony z dn. 07.12.2017r. (wpływ 
08.12.2017r.) w sprawie legalności budowy (art. 48 ustawy Prawo budowlane) i sposobu użyt-
kowania (art. 71a ustawy Prawo budowlane) zbiornika na gnojowicę (oznaczonej nr 15 na za-
łączonym szkicu) na działkach nr 217 i nr 218 jedn. ewid. Jaraczewo – obszar wiejski, obręb 
ewid. Zalesie.  

 
Zgodnie z art. 49b. § 1.na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocz-

nie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępni stronie odpis decyzji 
lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dys-
ponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.  
 
 Strony postępowania mogą uzyskać dodatkowe informacje co do wydanych decyzji oraz 
zebranych materiałach w sprawach o sygnaturze PINB.44.28÷42.2022.AJ telefonicznie pod numerem 
telefonu 62 740 79 73 od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530. 
 

Zawiadamiam, iż publiczne ogłoszenie o wydaniu decyzji z dn. 14.12.2022r. kończących 
postępowanie administracyjne w sprawach PINB.44.28÷42.2022.AJ następuje z dniem 16 grudnia 
2022r.. 
 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z przepisem art. 49 § 2, w związku z art. 49a ustawy K.p.a., 
niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 16.12.2022r. tj. dnia,  
w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie, poprzez obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej                 
tut. organu tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie.  

 
 Zgodnie z uregulowaniami art. 127 § 1 ustawy K.p.a., od powyższych decyzji służy stronom 
prawo wniesienia odwołania. Odwołanie należy wnieść w terminie czternastu dni od dnia doręczenia 
decyzji stronie do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośred-
nictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie.  


