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STAROSTA WĄGROWIECKI 

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec 

 

 

AB.6740.170.2016                                  Wągrowiec, dnia 21.04.2022 r. 

Za dowodem doręczenia 

 

 

POSTANOWIENIE 
 

 Na podstawie art.97 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 735 z późn. zm.) w związku z 

wnioskiem z dnia 14.04.2022 r. złożonym przez adwokat Ninę Pawlak - Marcinkowską 

pełnomocnika E&W Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PRZ Spółka komandytowa z 

siedzibą w Dąbrowie o wycofaniu wniosku 

 

postanawiam 

 

podjąć na wniosek Pełnomocnika Inwestora postępowanie administracyjne znak 

AB.6740.170.2016 zawieszone postanowieniem Starosty Wągrowieckiego  z dnia 22.05.2017 

r. dotyczące 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: 

3 elektrowni wiatrowych: nr EW1, EW2, EW3, typ Vestas V80 o mocy 2,0 MW każda,  

wysokość wieży stalowej H=98,3 m (wysokość zawieszenia rotora Hzw=  100,0 m) i 

średnicy wirnika z łopatkami: 80,0 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.  

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. 

Postanowieniem z dnia 07.12.2020 r. Starosta Wągrowiecki zawiesił postępowanie 

administracyjne dotyczące przedmiotowego wniosku. Ze względu na znaczną ilość stron 

postepowania( ponad 1 tys. osób) mając na uwadze zasadę wnikliwości i szybkości zawartą w  
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art. 12 §1 k.p.a. strony  o zawieszeniu postępowania zostały powiadomione obwieszczeniem 

Starosty Wągrowieckiego 

W związku ze złożonym wnioskiem Kancelarii Adwokackiej „Pawlak – Marcinkowska ” z 

dnia 14.04.2022 r. o wycofaniu niniejszego wniosku Starosta Wągrowiecki  postanowił 

podjąć na żądanie strony powyższe postepowanie administracyjne.  

           Zgodnie z art. 97 § 2 gdy ustały przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, 

organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. 

 Wobec powyższego organ podjął postępowanie z urzędu.   

 

 

Pouczenie 

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do wojewody Wielkopolskiego za moim 

pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Wniesienie 

zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia  

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. E&W Spółka z o.o. PRZ  Spółka komandytowa 

ul. Innowatorów 8, Dąbrowa,  62-070 Dopiewo 

2. Pani Nina Pawlak - Marcinkowska–pełnomocnik inwestora 

ul. Grunwaldzka 95/1, 60-313 Poznań 

Strony postepowaniu  wg. rozdzielnika w aktach sprawy 

3. www.wagrowiec.pl    → BIP 

4. Tablica ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Mieścisku 

6. a/a 

 

http://www.wagrowiec.pl/

