
STAROSTA WĄGROWIECKI 

ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec 
 

AB.6740.170.2016                                     Wągrowiec, dnia 22 kwietnia 2022 r. 
Za dowodem doręczenia 

 

D E C Y Z J A 
 

 Na podstawie art. 105 § 1 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeksu postępowania 

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

postanawiam 
 

umorzyć w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu  

budowlanego zamiennego do decyzji Starosty Wągrowieckiego nr 185/15 z dnia 24.04.2015r. 

znak AB.6740.88.2015 dla inwestycji polegającej na: 

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. 
 

U Z A S A D N I E N I E  
 

W dniu 07.04.2016 r. (korekta  wniosku 12.04.2016 r.) WINDBAU Sp. z o.o. PRZ Sp. 

k. z siedziba w Inowrocławiu zwróciła się z wnioskiem do Starosty Wągrowieckiego w 

sprawie zatwierdzenia projektu  budowlanego zamiennego do decyzji Starosty 

Wągrowieckiego nr 185/15  z dnia 27.04.2015 r. znak AB.6740.88.2015 dla inwestycji 

polegającej na:  

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. 

 

W trakcie toczącego się postępowania  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 inwestora na E&W Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością PRZ Spółka komandytowa z siedzibą w Dąbrowie. 

     Pismem z dnia 14.04.2022 r. Pełnomocnik Inwestora wystąpił do tutejszego Urzędu  o 

wycofanie wniosku o zatwierdzeniu projektu  budowlanego zamiennego do decyzji Starosty 

Wągrowieckiego nr 185/15  z dnia 24.04.2015 r. znak AB.6740.88.2015 dla powyższej 

inwestycji.  

           Zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się 

bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję  

o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. 

Ponieważ ww. przesłanki zostały spełnione organ umorzył postępowanie. 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem 

Starosty Wągrowieckiego w terminie 14 dni od dnia  jej doręczenia. 



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 

wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  

i prawomocna. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Do wiadomości: 
 

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu 

ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec  

2. Wójt Gminy Mieścisko 

Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko 

3. aa  

 

http://www.wagrowiec.pl/

