
Bartniczka, dnia 17 grudnia 2014r.

wIŚR.6220. t .8.2014

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Bartniczka' działa1ąc na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 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. 7235 z pożn. zm.) _ zwanej dalej ustawą oraz
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. IJ ' z 2Ol3r. poz. 267
zpożn. zm.)

zawiadania,

ze w dniu 17 grudnia 20I4r. na podstawie art. I23 oraz art. 97 $ 2 ustawy z dnia 74 częrwca 1960r. Kodeks
poslępowania administracyjnego (Dz. U. z2013r. poz' 267 zpoŹn. zm.),v,rydał postanowienie (znak Sprawy:
WISR.6220.1.8.2014) o podjęciu zawięszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrońi
wiatrowej o mocy znamionowej wywaruanej energii do 1000 kW, średnicy wirnika do 60m i wysokości
zawieszenia wirnika do 80 m ( wysokośó całkowita do l l5 m) wraz Z niezbędną infrastrukturą i obiektami
towarzyszącymi (tj.: podziemną energetyczną linią kablową SN, linią światłowodową _ sterująca, stacją
transformatorową i rozdzie|czą oraz placem manewrowym ) na działce tlr 245 obręb Świerczyny, gm.
Bartniczka", które zostało wszczęie na wniosek ENERPOL - Leszek Małecki, Zdzisław Wolski,
Mieczysław Mączkowski Spółka Cywilna, Nowe Świerczyny 4812,87-322 Jastrzębie.

Na w/w postanowienie stronom nie przysługuje zaŻa|enie. Zgodnie z art.142 Kodeksu postępowania
administracyjnego postanowienie, na które nie słuŻy zaŻalenie, strona moŻe zaskarŻyÓ w odwołaniu od
decyzji.

Zgodnie z art. I0 $ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą w terminie 7
dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomieniazapoznaó się zaktami Sprawy' składać uwagi, wnioski
i zastrzeŻenia w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka przy ul. Brodnickiej 8, pokój nr 3 w godz. 7u - 15r5.

Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy zostaje podane do publicznej wiadomości na
tablicach ogłoszeń sołectw: Cielęta gm. Brodnica, Nowe Swierczyny i Stare Swierczyny gm. Bartniczka
orazw Urzędzie Gminy Bartniczka, atakŻe na stronie internetowej _ www.bip'bar1n.iczka.p1.

Stosownie do art' 49 Kodelrsu postępowania administracyjnego, zawiadomrii:nte stron postępowania
uważa się za dokonane po upływie ] 4 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zdjętoz....... ..' dnia.......:. podpis osoby odpowiedzialnej .....,..


