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wISR.6220.1.8.2013 Bartniczka, dnia 11 lutego 2014r

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Bartniczka, działąąc na podstawie art. 33 ust. I,w związklZa11.79 ust.1 i art. 74 ust. 3

ustawy z dnta 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na Środowisko (Dz. U. z 20I3r. poz.

1235 z poźn. zm.) - zwanej dalej ustawą olaz art' 61 ust. 4 i arl. 49 Kodeksu postępowania

administracyjnego (Dz. U. 220I3r., poz.267)
zawtadamta,

że w dniu 23 grudnia 20l3r. na wniosek Pana MieczysŁawa Mączkowskiego prowadzącego działalność
gospodarcz4, Pn.: ENERPOL Mączkowski Mieczysłavł z siedzibą: Szczuka 60, 87-300 Brodnica, zostało

wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000kW
i wysokośó do 115 m na dziaŁce o ff ewidencyjnym 27712 - obręb Świerczyny, połozonej w miejscowoŚci
Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka.

Ponadto informuje, Że w dniu 30 grudnia 2013r. tutejszy urząd zwróc|Ł się do Regionalnego

Dyrektora ochrony Srodowiska w Bydgo szczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Brodnicy o przedstawienie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w
przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w dniu 9 stycznia Ż014r. w1ltaził opinię,
Że dla przedmiotowego przedsięwzięcia naleŻy przeprowadzić ocenę oddziaływania na Środowisko, a zakręs
raportu powinien obejmować elementy z art. 66 ust. 1 ustawy. Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy, dnia 20 stycznia 20I4r. wydał postanowienie, w którym wyraził opinię, Że dla wlw
przedsięwzięcia istnieje koniecznoŚć przeprowadzęnta oceny oddziaływania na środowisko, a zakres raportu

powinien zawrerac elementy wymienione w aft. 66 ust. 1 pkt 1-9 r 1I-20 oraz ust. 2 i 6 ustawy.

Wójt Gminy Bańniczka' dnia Ż9 stycznia2)I4r. wydał:

1) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaŁywanta ilw przedsięwzięcia na

środowisko i ustalił, Że zahes raportu powinien zawierac elementy wymienione w art. 66 ust' 1 pkt

1-9 i 1 I-20 orazust. 2 i 6 ustawy,

2) postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu przedłoŻenta przez

Wnioskodawcę raporlu o oddziaływaniu zamierzonego przedsięwzięcia na Środowisko.

Zgodnte z art. I0 $ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą w terminie

7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktamt Sprawy w siedzibie Urzędu
Gminy Bartniczka przy ul. Brodnickiej 8, pokoj nr 3 w godz.7u - 1515 .

Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy zostaje podane do publicznej wiadomości na

tablicach ogłoszeń Sołectwa Szczuka (gm. Brodnica), sołectwa Nowe Świerczyny t lglriczyzna
(gm. Bartniczka) oraz w |)rzędzie Gminy Bartniczka l Urzędzie Gminy Brodnica, a takŻe na stronie

internetowej - wwr.v.bip.bartniczka. go_v.pl.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zrrwiadomienie Stron postępowąnia uważa się :a dokonane po

upływie ] 4 dni od dnia publiczn.ego ogłoszenia.

Zamieszczono na stronie www.bip.bartniczka.pl , dnia l2 lutego 2011r.


