
 

STAROSTA WĄGROWIECKI 

ul. Kościuszki 15 

62-100 Wągrowiec 

 

AB.6740.170.2016                                                             Wągrowiec, 07.12.2020 r. 
 Za dowodem doręczenia 

 

OBWIESZCZENIE  

Starosty Wągrowieckiego  
o zawieszeniu postępowania administracyjnego 

 

 Na podstawie art. 98 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz w związku 

z  art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

z  2020 r. poz.1333) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.12.2020 r. Starosta Wągrowiecki 

 

postanawia 

 

zawiesić na wniosek  Pełnomocnika Inwestora  postępowanie w sprawie zmiany 

pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego do decyzji o 

pozwoleniu na budowę nr 185/15 (znak AB.6740.88.2015) wydanej dnia 24.04.2015 r. 

przez Starostę Wągrowieckiego i przeniesionej decyzją nr 408/15 ( znak 

AB.6740.423.2015) z dnia 03.09.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie: 

budowie 3 elektrowni wiatrowych: nr EW1, EW2, EW3, typ Vestas V90 o mocy 2,0 MW 

każda,  wysokość wieży stalowej H=103,1 m (wysokość zawieszenia rotora Hzw=  105,0 

m) i średnicy wirnika z łopatkami: 90,0 m  

 elektrownia wiatrowa  nr EW1 na działce nr ewid. 434/3  obr. ewid. Mieścisko, 

 elektrownia wiatrowa  nr EW2 na działce nr ewid. 736/2 obr. ewid. Mieścisko,   

 elektrownia wiatrowa  nr EW3 na działce nr ewid. 148 obr. ewid. Mieścisko, 

 

Uzasadnienie: 

 

W  dniu 07 kwietnia 2016 r. (korekta wniosku 12.04.2016 r.)  Windbau spółka z o.o. 

PRZ spółka komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu złożyła w Starostwie Powiatowym 

w Wągrowcu wniosek w sprawie zmiany pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu 

budowlanego zamiennego do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 185/15 

(znak AB.6740.88.2015) wydanej dnia 24.04.2015 r. przez Starostę Wągrowieckiego 

i przeniesionej decyzja nr 408/15 (znak AB.6740.423.2015) z dnia 03.09.2015 r. dla 

inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowych EW1, EW2, EW3 (3 szt.), na 

działkach nr ewid. 434/3, 736/2, 148 obr. ewid. Mieścisko. Starosta Wągrowiecki w dniu 

27.06.2016 r. wydał decyzję nr 284/16 ( znak AB. 6740.170.2016) zatwierdzającą projekt 

zamienny, którą Wojewoda Wielkopolski uchylił w całości decyzją znak IR-

IV.7721.251.2016.9 z dnia 12.09.2016 r. i przekazał do ponownego rozpatrzenia. 

Postanowieniem z dnia 26.09.2016 r. tutejszy Urząd zobowiązał Inwestora do 

usunięcia nieprawidłowości i dokonania uzupełnienia w przedłożonym projekcie 

budowlanym.  

W dniu 17.03.2017 r. WINDBAU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PRZ 

Spółka komandytowa reprezentowana przez pełnomocnika  adwokat Ninę Pawlak - 



 

Marcinkowską złożyła wniosek o  zawieszenie z urzędu postępowania w sprawie zmiany 

pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego do decyzji o 

pozwoleniu na budowę nr 185/15 (znak AB.6740.88.2015) wydanej dnia 24.04.2015 r. przez 

Starostę Wągrowieckiego i przeniesionej decyzją nr 408/15 ( znak AB.6740.423.2015) z 

dnia 03.09.2015 r.  

W dniu  09.05.2017 r. Pełnomocnik Inwestora złożył pismo   z informacja dotyczącą 

spisania aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłej Aleksandrze Wojciechowskiej.   W 

dniu 12.05.2017 r pełnomocnika  adwokat Ninę Pawlak – Marcinkowską złożyła wniosek  o 

przedłużeniu terminy postanowienia z dnia 26.09.2016 r.  oraz  o  zawieszenie postępowania 

administracyjnego do czasu rozstrzygnięcia toczących się postępowań przez inne organy 

administracyjne i sądowe.  Postanowieniem z dnia 18.05.2017 r.  Starosta  Wągrowiecki 

odwiesił postępowanie administracyjne w w/w sprawie. Przychylając się do wniosku 

Inwestora  w dniu 18.05.2017 r Starosta Wągrowiecki wydał postanowienie o przedłużeniu  

terminu wykonania obowiązku nałożonego w postanowieniu z dnia 26.09.2016 r.  

Analizując przedstawioną przez Inwestora informację o toczących się postępowaniach przed 

Samorządowym Kolegium Odwoławczym  oraz przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym  w Poznaniu i ich wpływ rozstrzygnięć w tych postępowaniach na 

postępowanie prowadzone przez tutejszy Urząd, Starosta Wągrowiecki postanawia z dnia 

26.09.2016 r. zawiesić z urzędu postępowanie znak AB.670.170.2016 . Na wniosek 

Pełnomocnika Inwestora w dniu 10.06.2019r. tutejszy Urząd podjął z urzędu postępowanie, 

gdyż ustała przyczyna zawieszenia postępowania powiadamiając strony postępowania. W 

dniu 12.06.2019 r. do tutejszego organu została zwrócona korespondencja wysłana do Pana 

Czesława Kufera z adnotacją, iż adresat zmarł. W dniu 17.06.2019 r. tutejszy organ zawiesił 

postępowanie z urzędu. Po otrzymaniu informacji z Urzędu Stanu Cywilnego w Mieścisku o 

zgonie uczestnika postępowania administracyjnego tutejszy organ wystąpił do Inwestora o 

wskazanie, kto sprawuje zarząd nad majątkiem masy spadkowej lub kto został ustanowiony 

spadkobiercą oraz o dostarczenie dokumentu potwierdzającego tę czynność. W dniu 

14.10.2019 r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo Pani adw. Niny Pawlak – Marcinkowskiej 

pełnomocnika Inwestora, w którym poinformowano tutejszy urząd o zmianie nazwy spółki  

na E&W Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PRZ Spółka komandytowa. Przedłożono 

także informację o sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym Czesławie 

Kuferze. Akt ten został także wprowadzony do rejestru ewidencji gruntów, który prowadzi  

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. W dniu 31 stycznia 2020 r. Starosta Wągrowiecki wydał 

decyzję zmieniającą decyzje o pozwoleniu na budowę nr 185/15 (znak AB.6740.88.2015) 

wydanej dnia 24.04.2015 r. przez Starostę Wągrowieckiego i przeniesionej decyzja nr 408/15 

(znak AB.6740.423.2015) z dnia 03.09.2015 r. dla inwestycji polegającej na budowie 

elektrowni wiatrowych EW1, EW2, EW3 (3 szt.), na działkach nr ewid. 434/3, 736/2, 148  

obr. ewid. Mieścisko. Po wniesionym odwołaniu stron postępowania Wojewoda Wielkopolski 

uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia. 

Zawiadomieniem z dnia 20 sierpnia 2020 r. powiadomiono strony o wszczęciu postępowania 

administracyjnego. W dniu 17.09.2020 r. obwieszczenie poinformowano strony o 

zakończeniu dostępowania administracyjnego. Postanowieniem z dnia 18.09.2020 r. 

zobowiązano Inwestora do dostarczenia oryginałów lub poświadczonych kopii wskazanych 

dokumentów.  W dniu 30 listopada 2020 r.Inwestor dokonał uzupełnienia.    

W dniu 04.12.2019 r. Pełnomocnik Inwestora ponownie wystąpił o zawieszenie 

postępowania administracyjnego.  

 Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej zawiesza postępowanie 

jeżeli  wystąpi o to strona.  

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji postanowienia. 

 



 

P o u c z e n i e 

 

1. Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do  Wojewody Wielkopolskiego za 

pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia 

postanowienia. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia. 

2. Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie. 

 3.  Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się  

      o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
 

1. Strony postepowaniu wg. wg. rozdzielnika w aktach sprawy 

2. www.wagrowiec.pl    → BIP 

3. Tablica ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Mieścisku 

5. a/a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wagrowiec.pl/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


