Poznań, 9 września 2020 r.
IR-V.7840.81.2020.11

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
zawiadamiające o wydaniu decyzji administracyjnej
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) - zwanej dalej „k.p.a.”, w związku
z art. 49a k.p.a.,
zawiadamiam
o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 161/20 z dnia 9 września 2020 r., znak:
IR-V.7840.81.2020.11, zmieniającej decyzję Starosty Rawickiego nr 48/16 z dnia 3 lutego 2016 r.,
znak: AB.6740.668.2015, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę
na rzecz inwestora: FINADVICE POLSKA 1 Sp. z o. o., dla zamierzenia pn.: „Budowa Farmy
Wiatrowej Gostkowo tj. 7 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, drogi dojazdowe
i zjazdy oraz place montażowe na działkach o nr ewid.: 311, 315, 259, 265, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
263, 266, 264, 267, 275, 282, 285, 284/1, 283, położonych w obrębie Gostkowo”.
Informację o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy
można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 61 854-12-35 od poniedziałku do piątku w godzinach
8.30-15.00 lub mailowo (email: kkomorska@poznan.uw.gov.pl). Treść decyzji została również
zamieszczona na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/Obwieszczenia.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie następuje z dniem 11 września
2020 r. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz we właściwych miejscowo urzędach
gmin, w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danych miejscowościach oraz przez
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach właściwych organów
administracji publicznej.
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