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 Warszawa, 23 lipca 2021 r.

  

DOA.7110.109.2021.KBA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że w związku z 
koniecznością rozpatrzenia odwołań od decyzji Wojewody Pomorskiego z 1 kwietnia 
2021 r., znak: WI-II.7843.5.18.2020.BKB, odmawiającej, na wniosek właścicieli 
nieruchomości położonych w Hopowie, Kiełpinie, Wyczechowie, Somoninie, Borczu, 
Mezowie, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Kartuskiego z 9 maja 2013 r., 
znak: B.6740.332.2013.AL, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Nowej 
Energii Wyczechowo Sp. z o.o. pozwolenia na budowę farmy wiatrowej 
Wyczechowo, 12 turbin Vestas V112 3.0MW hh140 wraz z infrastrukturą – placami 
montażowymi, drogami dojazdowymi, zjazdami z dróg publicznych, liniami SN wraz z 
kanalizacją światłowodową oraz stacją GPZ składającą się z budynku stacji, drogi 
wewnętrznej i chodnika, bramek linowych, konstrukcji pod aparaturę wraz z 
fundamentami, fundamentu pod transformator potrzeb własnych, dławika, baterii 
kondensatorów oraz agregatu, sieci kablowych elektroenergetycznych, kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej oraz telekomunikacyjnej, placu parkingowego przed 
budynkiem nastawni, zbiornika na nieczystości, zbiornika na wody opadowe, na 
działkach nr ewid. 38/1, 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, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 
pismem z 23 lipca 2021 r., znak: DOA.7110.109.2021.KBA, wezwał jedną
z odwołujących się osób do wykazania interesu prawnego w kwestionowaniu ww. 
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 2 k.p.a. informuję, że ww. sprawa zostanie 
rozpatrzona po uzyskaniu ww. informacji w terminie do dnia – 23 sierpnia 2021 r.
Ponadto informuję, że w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie lub 
prowadzenia postępowania dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, 
Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie należy wnieść do 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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