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STAROSTA WĄGROWIECKI 

          ul. Kościuszki 15,  

          62-100 Wągrowiec 

 

AB.6740.170.2016                                                                      Wągrowiec, dnia 17.09.2020 r. 
Za dowodem doręczenia 

                                              

OBWIESZCZENIE 

Starosty Wągrowieckiego 
                                        o zakończeniu postępowania administracyjnego 
          

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.256 z późn. zm.), 

 

                                               zawiadamiam strony  
 

o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami 

przed wydaniem decyzji w związku z decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 marca 

2020 r. znak  IR-IV.7721.93.2020.7,  zawiadamiam o przystąpieniu do ponownego 

rozpatrzenia wniosku złożonego dnia 07.04.2016 r. ( korekta wniosku dnia 12.04.2016 r. ) 

przez Windbau spółka z o.o. PRZ spółka komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu obecna 

nazwa E&W Spółka z o.o. PRZ spółka komandytowa z siedzibą w Dopiewie,  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. 
 

             Inwestycja w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, zgodnie z właściwością 

Starosty Wągrowieckiego wynikająca z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo 

Budowlane obejmuje budowę: 

elektrowni wiatrowej nr EW1 na działce nr ewid. 434/3 obr. ewid. Mieścisko 

elektrowni wiatrowej nr EW2 na działce nr ewid. 736/2 obr. ewid. Mieścisko 

elektrowni wiatrowej nr EW3 na działce nr ewid. 148 obr. ewid. Mieścisko 

Przedmiotowa zmiana projektu budowlanego polega na zmianie modelu elektrowni 

wiatrowej ( z elektrowni Vestas V90 na Vestas V80 ), wysokości wieży elektrowni ( z 

103,10 m na 97,75 m ), średnicy śmigieł elektrowni ( z 90,0 m na 80,0 m ), wysokości 

całkowitej elektrowni wiatrowej ( z 150,0 m na 140,0 m ) oraz zmianie rozwiązań 

konstrukcyjnych fundamentów i ich wymiarów. 

  

Na podstawie art. 10 oraz art. 73 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przed 

wydaniem decyzji w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, strony mogą uzyskać 

informacje o przedbiegu postępowania oraz mogą  zapoznać się ze zgromadzonymi 

materiałami i aktami sprawy. W toku postępowania strony mogą składać wnioski, uwagi lub 

zastrzeżenia pocztą tradycyjną bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Zgodnie z art. 49 ustawy  k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 

dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zgodnie z art. 

49a k.p.a. organ zawiadomi o decyzjach i innych czynnościach w przedmiotowej sprawie w 

formie publicznego obwieszczeni, o którym mowa w art. 49§1 k.p.a.  ( obwieszczenie w BIP 
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na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.wagrowiec.pl , tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  )  

            

           Jednocześnie tut. organ informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce 

wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu, począwszy od 

dnia 16 marca 2020r. wstrzymana jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Starostwie 

Powiatowym w Wągrowcu. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowej sprawy 

udzielamy telefonicznie ( nr telefonu 67 268 05 52) oraz drogą e- mailową 

(powiat@wagrowiec.pl) lub w trybie informacji indywidualnej w Punkcie Obsługi Klienta 

przy wejściu głównym do Starostwa Powiatowego  po uprzednim umówieniu terminu drogą 

telefoniczną.  

  

 

 

 

 

 

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 
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