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Z treŚcią decyzji oraz dokumentacją sprawy rnożrta
Samorządowe go Kole gium Odwoławc Zego w Toruniu.

li ,

Toruń, a.ria i l,\ ,t',;r]'lr.j' V 2oI9 r.
i

OBWIESZCZENIE

zapoznaĆ w4iedzibie

D ziaŁaj ąc na podstawie :

. art. 49 ustawy z dnia 14 Czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracy.1'nego (tj. Dz'U. z 2o1'B r. poz.2096 z póżn.zrn., dalej kpa),
w mviapku z att. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o Środowisku i jego ochronie, udziaJe społeczeństwa w ochronie
Środowiska oraz o ocenach oddziałyłvania na Środowisko (t j. Dz.IJ. z 2oI8 r. poz.
2oBI z póżn.zrn, dalej ustawa ooŚ)' Samorządowe Kolegium Odwoławcze w
Toruniu zawiadamia strony postępowania,

' art. 85 ust. 3 ustawy ooŚ, Samorządowe Kolegium odwoła-wcze w Toruniu
zawiadamia społeczeństwo,

że decyz1ą z dnia '1 ' '.!t r) i, r,rl i* 2OI9 r., znak SKO-60-28119,
Samorządowe Kolegium odwołavłcze w Toruniu orzekło uchylić w całoŚci d"ecgzję
z dnia 4 turześnia 2019 r. tuydaną z upolDąznienia Wójta Gming Bańniczka przez
Kierou-lniką WIŚR u przedmiocie odmolag uchylenia d'ecgzji ostatecznej Wójta Gming
Bartniczka z dnia 23 lipca 2009 r., znak:7624-02/2009 o środollliskotugch
utaarunkotuaniach zgodg na reąlizację przedsiąazięcia polegającego na budouie
czterech elektrou;ni tuiatrou.sgch o moca nominalnej do 2 MW kążda u)raz,
z przgłączem do GPZ Brodnica-Podgórz, zlokąlizotuangch na działkach nr 259,
260/2,265,271/1,272/1 i 273 połozonych u.se tusi Notue Su.lierczyny, gdaz
1D ugnilal' u'lznotuionego postępoluania mogłabg zapaść ugłącznie decgzja
odpotuiadajqca u stuojej istocie decgzji z dnia 23 lipca 2009 r., znak.7624-02/ 09
MIŚR.622O.1.1.2016/ i stwierdzić wydanie decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia
23 lipca 2oo9 r., zrtak: 7624-02l2009 o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech elektrowni
wiatrowych o mocy nominalnej do 2 MW kazda wraz z przyłączern do GW Brodnica_
Podgorz, zTokalizowanych na dziaŁkach nr 259,260/2,265,27I1I,272/I i 273
połoŻonych we wsi Nowe Świerczyny Z rraruszeniem prawa ze wzg\ędu na zaistnienie
przyczyny wznowienia postępowania wskazanej w art. 145 s 1 pkt 4 kodeksu
postepowania administracyjnego oraz z luwagl na brak mozliwości uchylenia tej
decyzji ze wzgJędu na upłyłv pięciu lat od dnia jej doręczenia i ogłoszenia.
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Art.49 kpa. Jeże\t przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjachl--innych
czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,
w innej formie publicznego ogłoszenia zlvyczajowo prz5'jętej w danej miejscowoŚci lub przez
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu
administracji publicznej. Dzień, rv którym nastąpiło publiczne obwieszczenie' inne publiczne
ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treŚci tego
obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej ' Zaułiadomienie uwa':źa się za
dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne
publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


