
WIŚR.6220.1.8.2013 Barlniczka, dnia l3 stycznia 2017r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Bartniczka, dztałając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŻdziemika 2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronię środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą oraz

art, 10 § I, art. 49, art. 98 § 1 i art. 101 ustawy z dnia 14 częrwca 1960r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z2016r.,poz.ż3 zpóźn. zm,)

zawiadamia, że,.

w dniu 13 stycznia 201r7r. na wniosek Pana Mieczysława Mączkowskiego, reprezentowanego przęz

pełnomocnika Pana Marka Połczyńskięgo z Kancelarii Prawnej w Gdańsku, zostało wydane postanowienie

o zawięszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia, polegającego na budowię elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW

i wysokości do 115 m na działce o nr ęwidencyjnym 27112 - obręb Swierczyny, połozonej w miejscowości

Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka.

Jezeli w okresie 3 lŃ od daty zawieszęnia postępowania żadna zę stron nie zvnóci się

o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowaniauważa się za wycofane (art, 98 § 2 k.p.a.).

Na w/w postanowienie wydane w sprawie zawieszęnia postępowania, stronom przysługuje zaża\enie do

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia,

za pośrednictwem Wojta Gminy Bartniczka.
Zgodnie z aft. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą

w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszogo zawiadomienia zapoznaó się z dokumentacją sprawy oruz

wynosić uwagi, wnioski i zastrzężęnia w Urzędzie Gminy Bartnięzka ptzy ul, Brodnickiej 8, pokój nr 3

w godz, 7s - 15§ .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Sołectwa

Szczuka (gm. Brodnica), sołectwa Nowe Świerczyny i lgliczyzna (gm. Bartniczka) oraz w lJrzędzie Gminy

Bartniczka iUrzędzie Gminy Brodnica, atal<z,e na stronie internetowej - www.bip.bartniczka.gov.p1.

Stosownie do art, 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowąnia uważa się za dokonane po

upływie ]4 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Zdlęto, dnia ..,... (po upłluie 11 dni od dnia wlnvieszenia)
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