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Na podstawie art. 49 i art.61 $ 4 ustawy z dnta |4 czewłca 1960 r- _ Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z2OOO r. Nr 98, poz. 107I, zpóźn. zm.),w zvłtązku
; *L 73 wst. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z ór*a 3 puźdńernka 2008 roku o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie' udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o o""r*uih oddziaływania na środowisko (Dz.|J. z 2008r Nr 199, poz' IŻŻ7, zp6źn. zm')

Wójt GminyBartniczka

zawiadamia,

że dnia O4.ag.20l2r' na wniosek - Energetyka Polska Sp' ' o. o. Sp. k., ul. Sz1ak 10/3,

31-161 Kraków' zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przeósięwzięcia polegającego na

budowie elek1rowni wiatrowej wraz z infrastrukturą fia działce ff z03, połozonej

w miejscowości Nowe Świe'c'yny, gm. Bartniczka.
Zgodrne z art. 10 k.p.a., strony mają prawo czynnego udziału w kazdym stadium

postępowania administracyjfuega, w tym ół yze$ądania akt spfawy oftz dg sHadanla uwag
i wnióskow . Z materiałami sprawy można się zapozttać w Wydziale Infrastruł;tury, ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Bartrllęzka' pokoj nr 3, codziennie w
godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej

wiadomości.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wojt

Gminy gartniczka po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrekto'i o"h'o''y Środowiska
w Bydgoszczy i Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy. Wobec
powyższega rozstrzygłuęde sprawy nastąpi ńęzvłłocznię po uzyskaniu wymaganych

uzgo dnieh or az opinii pomocni czych.
Zgodtie ź an' 35 $ 5 Kpa do terminów załatvłienia sprawy nie wlicza się terminów

przewidzianych w przepisach prav/a do dokonania określonych czynności, okresów

zawiesz'enla postępowania ora, okresow apóźnneh spowodowanych z winy strony albo

z pr Ty czyn niezależnych od organu.
w związku z art.74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, ldziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na

Środowisko rwniejsze obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości na tablicy
ogloszeń w siedzibie lJrzędu Gminy Bartniczką sołectwie lgliczyzna otaz poprzez

zamie szczenie na stronie internetowej : www. b ip.ugbartn iczka- pl -

otrzymują
1. Inwestor,
2. Strony postępowania,
3. a/a.
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