
Białystok, 02 listopada 2021 r.
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                    w Białymstoku
   15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

AB-I.7840.6.22.2021.OW
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333 ze zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), 

       Wojewoda Podlaski podaje do publicznej wiadomości,
że na wniosek EcoWat Parki Wiatrowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Felińskiego 40 lok. 1 
w Warszawie, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Rafała Zwierza, została wydana decyzja 
Nr 89/2021 z dnia 29.10.2021 r. znak: AB-I.7840.6.22.2021.OW zmieniająca ostateczną decyzję 
Starosty Suwalskiego Nr 39/2016 z dnia 07.03.2016 r. znak: AIB.6740.2.37.1.2013.2014.2015.2016 
udzielającą EcoWat Parki Wiatrowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Felińskiego 40 lok. 1 w Warszawie 
pozwolenia na budowę zespołu trzech elektrowni wiatrowych EW1, EW2, EW3 o mocy 2 MW każda, 
wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, kontenerową rozdzielnią SN-20 kV, układem dróg 
dojazdowych i placów manewrowych, budowy zjazdów indywidualnych z drogi publicznej oraz 
podziemnych instalacji zlokalizowanych na działkach nr ew.: 124, 125/2, 128/2, 151, 159, 160, 120, 
121, 150, 152, 199/2, 202, 204, 207, 209/1, 209/2, 213, 215, 218, 220, 221 – obręb Bakaniuk, gm. 
Raczki; na działkach nr ew.: 19, 20, 21, 22, 25 – obręb Franciszkowo, gm. Raczki, na działkach nr 
ew.: 223/2, 333/3, 285 – obręb Poddubówek, gm. Suwałki; na działkach nr ew.: 132/1, 57/1 – obręb 
Dubowo Drugie, gm. Suwałki – w części dotyczącej: zmiany średnicy śmigieł elektrowni 
wiatrowych z 97,219 m na 80,000 m, zmiany wysokości całkowitej elektrowni wiatrowych 
z 170,00 m na 140,00 m, zmiany wysokości wież elektrowni wiatrowych ze 117,82 m (120,00 m 
do osi rotora) na 97,78 m (100,00 m do osi rotora), zmiany średnicy wież elektrowni wiatrowych 
z 4,580 m na 4,038 m (u podstawy wieży) i z 2,332 m na 2,314 m (u góry wieży), zmiany kształtu 
i wymiarów fundamentów elektrowni wiatrowych z fundamentów o podstawie w kształcie koła 
o średnicy 22,00 m na fundamenty o podstawie w kształcie kwadratu o boku 17,32 m, na 
działkach o nr ewid.: 125/2, 159/2 (po podziale działki nr 159), 124, 128/2, 151, 160 w obrębie 
Bakaniuk; 19, 20, 21, 22, 25 w obrębie Franciszkowo; gmina Raczki, powiat suwalski, zgodnie 
z projektem budowlanym zamiennym, dla której Wójt Gminy Raczki wydał decyzję w dniu 
24.02.2010 r. znak: GKO.7624-4/09 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, 
można zapoznać się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Architektury i Budownictwa, 
ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, w terminie od dnia 08.11.2021 r. do dnia 22.11.2021 r. 
od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00  14:00.  

Jednocześnie informuję, iż niniejsze obwieszczenie nie jest wezwaniem do osobistego 
stawiennictwa, lecz informacją o przysługującym społeczeństwu prawie do zapoznania się z treścią 
decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy będzie możliwe po uprzednim 
umówieniu się pod wskazanym niżej numerem telefonu na konkretny dzień i godzinę. 

Jednocześnie informuję, iż wszystkie zainteresowane osoby, które chciałaby skorzystać 
w siedzibie organu z prawa zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy i wykonania 
jej kopii proszone są o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, 
kartkę i długopis do sporządzenia odpisu lub notatek). Istnieje również możliwość kontaktu 
telefonicznego z tutejszym organem (pod numerem telefonu 85 74 39 364) oraz przesłania 
w formie elektronicznej przez pracownika organu, po uprzednim zwróceniu się z taką prośbą 
(za pośrednictwem e-maila: owiszowaty@bialystok.uw.gov.pl lub ePUAP: /4868hwsklk/skrytka lub 
/4868hwsklk/SkrytkaESP), części dokumentacji (w miarę możliwości technicznych, pojedyncze 
strony) w formie skanu na adres wskazany przez stronę. Wyjaśniam, że do złożenia pisma za 
pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, który 
można bezpłatnie założyć, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem bankowości elektronicznej 
(informacje na stronie www.pz.gov.pl). 

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Łukasz Miękisz
Kierownik Oddziału

w Wydziale Architektury i Budownictwa
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