
wIŚR.6220.l .6.ŻO1Ą Bartniczka, dnia 3 0 września 20 1 4r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Bar1niczka działając na podstawie art. 33 ust 1, w związkll z aft. 79 ust' 1 ustawy z
dnia 3 paździemika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie' udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziĄwania na środowliko (Dz. U' zŻ0l3r',
poz.1Ż35 zpoźn. zm.)

informuje, że:

1) dnia Żl maja20l4r. na wniosek Pani Sylwii Hudemann, prowadzącej działalność gospodarczą, pn.:
Sylwia Hudemann ,,HANSE ENERGIA HUDEMANN'' _ Sylwia Hudemann, zo{tało wszczęte
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięóia
polegającego na ,,budowie dwóch elęktrowni wiatrowych .wraz z infrastrukturą reilirowlanych na
działkach ewidencyjnych numer 33|,33312 i 336 w obrębie Świerczyny w gminie Baftniczka'',

2) dnia 11 września Ż014r. po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaĘwaniu planowanego
przedsięwzięcia na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny od,dziaĘwania planowanego
przedsięwzięcia na środowisko,

3) decyzja wydana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego będzie określała środowiskowe
uwarunkow ania realizacji vyżej wymienionego przedsięw zięcia;

4) organem administracji właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy
Bartniczka, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaĘwania na środowisko, właściwymi do
wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy i
Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Bydgoszczy;

5) osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy' która obejmuje w szczególności:
wniosek o wydanie deeyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz Z wymaganymi załąćznikami,
wymagane przez przepisy postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, opinie właściwych
organów w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziĄwania przedsięwzięcia na
środowisko' raport o oddział}ry''aniu zamlerzonego przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotowa
dokumentacj a została wyłozona do publicznego^wglądu w L)rzędzie Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka
8, pokój nr 3' w godzinach urzędowania, tj.: 8@ - 1600 (wtorek) i 7]5 _ i5D 1pozostałe robocze dni
Ęgodnia) - raport o oddziaĄrvaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko został zamieszczony
również na stronie internetowej : www.bip.bartniczka.pl;

6) osoby zainteresowane mogą składaó uwagi i wnioski doĘczące ilw sprawy w terminie od
9 października20l4r. do 3I października Ż014r. w formie:
- pisemnej na adres: Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnick a 8, 87-321 Bartniczka,
- ustnie do protokołllwUrzędzie Gminy w Bartniczce, ul' Brodnicka 8, pokój nr 3,
- zapomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: u8b@,data.gov.pl

(bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawie z dnia ] 8 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr I 30,
poz. 1450, z późn. zm'))'

7) złoŻone uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy
B artniczka przed wydaniem decyzj i o środowi skowych uwarunkowaniach'.
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