STAROSTA WĄGROWIECKI
ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec
AB.6740.280.2016
Za dowodem doręczenia.

Wągrowiec, dnia 31.07.2020 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu
Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi
zmianami), Starosta Wągrowiecki zawiadamia strony o zakończeniu postępowania
i możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z wnioskiem i dokumentami złożonymi
przez INFUSION POLSKA spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 117
lok. 501 w dniu 14.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zespołu czterech elektrowni
wiatrowych Nordex N100 o mocy 2,5MW każda ( wysokość wieży – 100 m, średnica
wirnika – 100 m ) oznaczonej jako 1EW, 2EW, 3EW, 4EW, wraz z drogami dojazdowymi,
placem montażowym i powierzchniami czasowego zajęcia na czas budowy,
na terenie:
elektrownia 1EW – działka nr ewid. 24/1, 24/2 obr. ewid. Gruntowice gmina Damasławek
elektrownia 2EW – działka nr ewid. 24/1, 24/2 obr. ewid. Gruntowice gmina Damasławek
elektrownia 3EW – działka nr ewid. 45 obr. ewid. Gruntowice gmina Damasławek
elektrownia 4EW – działka nr ewid. 45 obr. ewid. Gruntowice gmina Damasławek
w ramach zadania:
„Budowa zespołu 4 elektrowni wiatrowych Nordex N100 o mocy 2,5MW każda wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznych dróg dojazdowych, placów
montażowych oraz powierzchni czasowego zajęcia na czas budowy.”
Zgodnie z art. 79a Kodeksu Postępowania Administracyjnego Starosta Wągrowiecki
informuje, że Inwestor nie usunął nieprawidłowości i nie uzupełnił braków w przedłożonym
projekcie budowlanym, wskazanych w postanowieniach, znak AB.6740.280.2016 z dnia
24.06.2016r.
W związku z powyższym strony w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego
zawiadomienia mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Wągrowcu (biuro nr 11, parter) osobiście lub przez pełnomocnika ze
zgromadzonymi dowodami i materiałami oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi,
składać pisemne i ustne wnioski a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz przedłożyć
dodatkowe dowody.
Nie uzupełnienie wskazanych braków może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej
z żądaniem strony.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego
w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny ( § 2 wskazanego
artykułu).
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Otrzymują:
1. Infusion Polska Sp. z o.o.
Al. Solidarności 117/501, 00-140 Warszawa
(Pedro Cerreira – pełnomocnik inwestora)
2. Skarb Państwa -Starosta Wągrowiecki – ul. Kościuszki 15, 62-10 Wągrowiec
3. Gmina Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek (ePUAP)
4. pozostałe strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika w aktach sprawy
5. a/a
informacja:
1. tablica ogłoszeń Urząd Gminy Damasławek
2. tablica ogłoszeń Starostwo Powiatowe Wągrowiec
3. B.I.P.→ www.wagrowiec.pl
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