WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 1 kwietnia 2021 r.
WI-II.7843.5.18.2020.BKB
OBWIESZCZENIE
Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) oraz art. 80 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 3 pkt 5b ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
informację, że w dniu 01.04.2021r. decyzją nr WI-II.7843.5.18.2020.BKB odmówiono stwierdzenia
wygaszenia decyzji Starosty Kartuskiego nr B.6740.332.2013.AL z dnia 09.05.2013r. udzielającej
pozwolenia na budowę:
Farmy wiatrowej Wyczechowo, 12 turbin Vestas V112 3.0MW hhl40 wraz z infrastrukturą - placami
montażowymi, drogami dojazdowymi, zjazdami z dróg publicznych, liniami SN wraz z kanalizacją
światłowodową oraz stacją GPZ (w której skład wchodzą: budynek stacji, droga wewnętrzna
i chodniki, bramki linowe, konstrukcje pod aparaturę wraz z fundamentami, fundament pod
transformator mocy, transformator potrzeb własnych, dławik, baterie kondensator6w oraz agregat,
sieci kablowe elektroenergetyczne, kanalizacyjne deszczowe i sanitarne oraz telekomunikacyjne,
plac parkingowy przed budynkiem nastawni, zbiornik na nieczystości, zbiornik na wody opadowe)
na terenie działek nr 38/l, 39/2, 44/5, 49/62, 50/1, 52, 53/7, 53/8, 55/19, 55/20, 55/21, 63/3 obręb
Wyczechowo, gmina Somonino wydanej na rzecz Nowej Energii Wyczechowo Sp. z o.o., z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Śniegockiego 4-6, 52-414 Wrocław,
zmienionej decyzją Starosty Kartuskiego nr B.6740.444.2016.TC z dnia 14.04.2016 r. w zakresie
zmiany elektrowni wiatrowych (12 turbin wiatrowych) z Vestas V112, 3,0 MW HH=140 m na Vestas
V110 o wysokości 125 m i mocy 2,2 MW.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, że od decyzji przysługuje odwołanie
do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, a z aktami sprawy można
zapoznać się w siedzibie Urzędu, po telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 58 30-77-605, 58 30-77482).
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