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Poznań, 15 lipca 2021 r. 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 
zawiadamiające o wydaniu decyzji administracyjnej 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735 t. j..), zwanej dalej „k.p.a.”,  

zawiadamiam 

o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 127/21 z dnia 15 lipca 2021 r., znak:  

IR-V.7840.88.2021.7, zmieniającej decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2019 r., 

znak: IR-IV.7721.209.2017.3, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia 

na budowę dla zamierzenia obejmującego budowę I etapu Farmy Wiatrowej ,,Rychtal”, 

składającego się z 7 elektrowni wiatrowej SIEMENS SWT 3.2-113 na działkach o nr ewid. 199/1, 

147, 200/1, 116, 117, 123/3, 123/4, 124, 132 i 134, obręb 0008 Skoroszów, 71/2, 304/1, 306/2, 

306/11, 297/14 i 298, obręb 0005 Proszów oraz 140, obręb 0009 Stogniewice, jedn. ewid. 

300806_2 Rychtal. 

Informację o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy 

można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 61 854 1753 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 

8.30 – 15.00 lub mailowo (email: kkunik@poznan.uw.gov.pl). Treść decyzji została również 

zamieszczona na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce 

Ogłoszenia/Obwieszczenia.  

Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 

14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

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 19 lipca 2021 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. 
Jednocześnie informuję, że Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego   

w Poznaniu na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.) wprowadził od dnia 7 czerwca do dnia 31 sierpnia 
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2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania WUW w Poznaniu dostępne są na stronie 

internetowej www.poznan.uw.gov.pl. 

z up. Wojewody Wielkopolskiego 
Jacek Wróblewski 
Kierownik Oddziału 

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa 
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