
 

 

 

 

 

 

 

Wągrowiec, dnia 10 czerwca 2022 roku 

OR.152.1.2022 

 

 

Pan 

Marian Kończal 

ul. Iłłakowiczówny 10 

62-100 Wągrowiec 

 

 

Odpowiadając na petycję z dnia 19.05.2022 r. (wpływ do Starostwa Powiatowego  

w Wągrowcu w dniu 13.05.2022 r.) zawierającą żądanie nieudzielenia pozwolenia na budowę 

dla budowy farmy fotowoltaicznej przez Centralną Grupę Energetyczną z siedzibą  

w Kazimierzu Biskupim informuję, że w najbliższym czasie zostaną wydane następujące 

decyzje: 
 

1. Budowa farmy fotowoltaicznej „Kaliska 1E” o mocy znamionowej do 8 MW wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, 

dz. nr ewid. 38,  obr. Kaliska  gm. Wągrowiec 

Wniosek złożony dnia 21 lutego 2022 r. przez CGE 067 spółka z o.o. 

 

2. Budowa farmy fotowoltaicznej „Kaliska 1D” o mocy  znamionowej do 12 MW wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, 

dz. nr ewid. 35, obr. Kaliska gm. Wągrowiec 

Wniosek złożony dnia 21 lutego 2022 r. przez CGE 067 spółka z o.o. 

 

3. Budowa farmy fotowoltaicznej „Kaliska 1F” o mocy znamionowej do 23 MW wraz  

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, 

dz. nr ewid. 10/1, 10/2, 10/3, pbr. Kaliska  gm. Wągrowiec 

Wniosek złożony dnia 21 lutego 2022 r. przez CGE 067 spółka z o.o. 

 

4. Budowa farmy fotowoltaicznej „Kaliska 1C” o mocy znamionowej do 23 MW wraz  

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, 

dz. nr ewid. 33/9, obr. Kaliska gm. Wągrowiec 

Wniosek złożony dnia 21 lutego 2022 r. przez CGE 067 spółka z o.o. 

 

5. Budowa farmy fotowoltaicznej „Kaliska 1B” o mocy znamionowej do 10 MW wraz  

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, 

dz. nr ewid. 30/6, obr. Kaliska gm. Wągrowiec 

Wniosek złożony dnia 21 lutego 2022 r. przez CGE 067 spółka z o.o. 

 

6. Budowa farmy fotowoltaicznej „Kaliska 1A” o mocy znamionowej do 10 MW wraz  

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 

dz. nr ewid. 30/6, obr. Kaliska gm. Wągrowiec 

Wniosek złożony dnia 21 lutego 2022 r. przez CGE 067 spółka z o.o. 

 

 



 

 

Inwestor złożył wszelkie wymagane i zgodne z obowiązującym prawem dokumenty, 

które obligują organ administracji do wydania stosownych pozwoleń. Organ nie może w tym 

zakresie kierować się zasadą uznaniowości. 

 

Wobec powyższego wskazana wyżej petycja jest bezzasadna. 

 

 

        Z poważaniem 






