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Toruń, dnia 6 październlka2016 r.

OBWIESZCZENIE

DziałĄąc na podstawie:

. art. 49 ustawy z dnia 14 czetwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z pożn.zrn., dalej kpa), w zwtązku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 200Br. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziały,wania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz, 353 z pożrt.zrn.,
dalej ustawa OOS). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia
strony postępowania,

. art. 85 ust. 3 ustawy OOS, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu
zawiadamia społeczeństwo,

że decyĄa" z dnta 6 pażdzternika 2016 r., zrtak SKO- 60-204116, Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Toruniu orzekło wtrzyTnac w mocy decyzję z dnta 18
sierpnia 2076 r. rv_vdaną z upowaznienia Wojta Gminy Bartntczka przęz Kierownika
WISR w przedmiocie odmor,ły uchylenia decyzji ostatecznej Wojta Gminy Bartniczka
z dnta 23 lipca 2OO9 r., ztlak,, 7624-02l2OO9 o środowiskowlrch uwarunkowaniach
zgod1, na realizację przedsię,,vzięcia polegającego na budowie czterech elektrowni
r,r,iatrolłnch o mocy nominainej do 2 MW każda wraz z przyłączern do GPZ Brodnica-
Podgorz, zlokalizowanych na działkach nr 259,26012,265,27Il1,272ll i 273
połozonych we wsi Nowe Swierczyny (WISR.6220.1.1.2016),

Z treścią decyzji oraz dokumentacją
Samorządowego Kolegium O drvołarvcze go

spra\\ry można się zapoznac lł, siedzibie
rv Toruniu,

PRE
Samorządowego

Art.49 kpa. Strony mogą byc zarł.iadamiane o decyzjach i innych c iach organórł, administracji
pubiiczncj 1)Tzez obr.vieszczenie 1ub u,inny zwyczajowo przyję w nej miejscou,ości sposób
pubiicznego ogłaszania, jeżeliprzepis szczególny tak stanowi; r,v tych prz}padkach zawiadomientebądź
doręczenie ulvaża się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publi ogłoszenia
Art.74 ust.3 lrstarłrr OOS. Jeżeli Liczba stron postęporvania o wydanie decyzji o srodowiskorvych
urł,arunkorvar' iach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 I(odeksu postępowania administracyjnego.

Art.BS ust.3 ustarłrr OOS. Orgarr rł,}aściwy do rłydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
podaje do publiczr'ej rviadomości informacje o wydanej decyzji i o mozliwościach zapoznania się z jej
trcścią oraz z dokumentacją spra\q/, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalrrym dyrektorem
ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w arŁ.78.


