
WIŚR.6220.1 .8.2013 Bartniczka, dnia 20 paździemka 20 l 5r.

OBWIESZCZENIE

WÓjt Gminy Bartńczka, dzińając na podstawie urt. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pńdziemika 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziŃywania na środowisko (Dz.U. z2013r. poz. t235 zpóźn. nrl.) - rwanej dalej ustawą oraz
art. 10 § 1 i art.49 Kodeksupostępowania administracyjnego (Dz. U. z20l3r.,poz.267 zpóźn. zm.)

zańadaria,
że w tamach toczącego się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwaruŃowaniach dla
przedsięwzięcia, polegającego na budowie eleklrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW
i wysokości do 1 15 m na działce o nr ewidencyjnym 27712 - obręb Świerczyny , położonej w miejscowości
Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka, wnioskodawcanapodstawie art.50 § 1 ustawy zdńa14 częrwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20l3r., poz. 267 z późn. zm.) oraz decyzji
Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Toruniu zdńa17 wrześńa20l5r.,mak: SKO-60-8115,zostń
Wezwany do złożęnia wyjaśnień informacji zawaĘch w raporcie o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na
Środowisko (uzupełnionym dnia 19 sierpnia 20l4t. i 05 listopada20l4r. oraz opracowaniem stanowiącym
uzupełnienie raportu o informacje wymaganę przez SKO w Toruniu postanowienięm z dnia 9 kwietnia
20I5r.).

Ponadto tutejszy organ, działając w oparciu o art.36 § 1 ustawy z dnia 14 częrwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego zawiadamia, iż z uwagi na potrzebę uzyskania dodatkowych wyjaśnień
i przeprowadzenia analizy zgtomadzonej dokumentacji, rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy nastąpi
w terminie trzydziestu dni od otrzymaniaw/w wyjaśnień.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zańadomienia zapomaó się z w/w dokumentami
w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka przy d. Brodnickiej 8, pokój nr 3 w godz.7N - I5E .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Sołectwa
SzczŃa (gm. Brodnica), sołectwaNowe Świerczyny ilgliczyzrta (gm.Bartniczka) orazwlJrzędzie Gminy
Bartniczka iUrzędzie Gminy Brodnica, atŃ:że na stronie internetowej - www.bip.bartniczka.gov.p1.

Stosownie do art. 49 Kodelłsu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowanią uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dniąpublicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wwieszono dnia .*rt| (."<.. _. /(.. .,.:!{,' lJ' )

Zdjęto, dnia ... ... (po upĘwie 14 dni od dnia wyuieszenia)

Podpis osoby


