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WISR.6220 .1,8,2014

Bartniczka, dnia i kwietnia 2015r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art' 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paŹdziernika 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie' udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oIaZ ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. IJ ' z 2OI3r. poz. 1235, z poźn.
Zm.), a takŻę art. 49 ustawy z dnta 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U ' z 20I3r. poz. 267 z póżn. zm.), podaję do publicznej wiadomości,
ze w dniu 1 kwietnia 2015r. po tozpattzeniu wniosku ENERPoL _ Leszek Małecki, Wolski
ZdzisŁaw, Mieczysław Mączkowski Spółka Cywilna, Nowe Świerczyny 4812,
87-322 Jastrzębie, została wydana decyĄa o odmowie wydania zgody na reaIizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej
wtwarzanej energii do 1000 kW, średnicy wirnika do 60m i wysokości zaulieszęnia wirnika
na wysokości do 80m (wysokoŚć całkowita do 115m) wrz z niezbędną infrastrukturą
i obiektami towarzyszącymi (to jest: podziemną energetyczną linią kablową SN' linią
światłowodową _ sterującą, stacją transformatorową t rozdzielczą oIaZ placem montażowym)
na działce nr 245 obręb Świerczyny, gmina Bartniczka.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznac się z jej treścią orM Z dokumentacją sprawy,
w tym z uzgodnteniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem ochrony Środowiska
w Bydgoszczy I opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy
w Urzędzie Gminy Bartnlczka (w godzinach pracy urzędu), przy uI. Brodnickiej 8 pokoj nr 3.

od niniejszej decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Samorządowego
Kolegium odwoławczego w Toruniu, Za pośrednictwem Wójta Gminy Bartniczka
wterminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron
postępowania uulaŻa się za dokonane po upĘwie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia'

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomoŚci na tablicach ogłoszeń
sołectw: Cielęta, Nowe Świerczyny i Stare Świerczyny oraz w lJrzędzie Gminy Bar1niczka i
Brodnica, a takŻe na stronie internetowej _ lł.r'vr'v. bjp.bartn iczk a'p l .
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