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DECYZJA 571/2015 
 
 Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane   
(Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) w związku z art. 163 ustawy z dnia 14.06.1960r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 267 z późn. zm.),                
po rozpatrzeniu wniosku Windprojekt spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. 
Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa, z dnia 17.12.2015r.  (data wpływu 18.12.2015r.) 
 

Z M I E N I A   S I Ę 
 

decyzję Starosty Rawskiego Nr 429/2012 z dnia 17.10.2012r. zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dwóch elektrowni wiatrowych wraz                    
z infrastrukturą (drogą wewnętrzną, placami manewrowymi oraz zjazdem z dogi),                      
na działkach oznaczonych nr ew. 25, 26, 28, 29, 30 i 79/1, w miejscowości Regnów, gmina 
Regnów, w części dotyczącej projektu architektoniczno-budowlanego (zmiana modelu 
projektowanej turbiny wiatrowej i zmiana konstrukcji fundamentów). Pozostałe ustalenia 
decyzji pozostają bez zmian.  
 
 

U Z A S A D N I E N I E  
 

Decyzją Starosty Rawskiego Nr 429/2012 z dnia 17.10.2012r. Windprojekt spółka             
z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa, uzyskała 
pozwolenie na budowę dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą (drogą 
wewnętrzną, placami manewrowymi oraz zjazdem z dogi), na działkach oznaczonych nr ew. 
25, 26, 28, 29, 30 i 79/1, w miejscowości Regnów, gmina Regnów.  

W dniu 18.12.2015r. Windprojekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
wystąpiła do Starosty Rawskiego z wnioskiem o zmianę decyzji Nr 429/2012 z dnia 
17.10.2012r., w części dotyczącej projektu architektoniczno-budowlanego (zmiana modelu 
projektowanej turbiny wiatrowej i zmiana konstrukcji fundamentów). 

Do wniosku załączono projekt zamienny wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane oraz dziennik budowy, z zapisu 
którego wynika, że zmieniana decyzja nie wygasła.  

Wobec faktu, że przepis prawa materialnego, tj. art. 36a Prawa budowlanego  
dopuszcza zmianę decyzji w części dotyczącej zmiany projektu, a załączone dokumenty 
spełniają wymogi określone w art. 32÷35  tejże ustawy -  należało orzec jak w sentencji. 

 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za moim 
pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
   1.   Windprojekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
         00-549 Warszawa, ul. Piękna 24/26A/1 
         Adres do korespondencji: 
         88-100 Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 20 
   2.   Sylwester Woszczyk  
   3.   Leszek Wąsiewicz 



   4.   Andrzej Wąsiewicz 
   5.   Stanisław Lesiak 
   6.   Tomasz Biedrzycki 
   7.   Gmina Regnów 
   8.   Zarząd Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej (Wydział Infrastruktury w/m) 
   9.   a/a 
 
         (adresy stron w aktach sprawy)  
 
Do wiadomości: 
    1.  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej 
    2.  Wójt Gminy Regnów 


