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WISR.6220.1.8.2013

Bartniczka, dnia 26 kwietni a 207 6r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust, 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pńdziemika 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialę społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocęIach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z2016r.,poz.353), atakże
art. 49 ustawy z dnia 14 czetwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
20I6t. poz. 23), podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 26 kwietnia 201,6r. zostńa
wydana decyĄa o odmowie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokości do 115 m na
działce o nr ewidencyjnym 27712 - obręb Świerczyny, położonej w miejscowości Nowe
Świerczyny, gm. Bartniczka.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z jej treścią otaz z dokumentacją sprawy,
w tym z lugodnieniem dokonanym przęz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy i opinią Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy
w Urzędzie Gminy Bartniczka (w godzinach pracy urzędu), przy uL Brodnickiej 8 pokój nr 3.

Od niniejszej decyĄi przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Bartniczka w terminie 14 dni
licząc od daty jej doręczenia.

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

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń
Sołectwa Szczuka (gm. Brodnica), sołectwa Nowe Świerczyny iIgliczyzna (gm. Bartniczka)
oraz w Urzędzie Gminy Bartniczka i lJrzędzie Gminy Brodnica, a także na stronie
internetowej - www.bip.bartniczka. gov.pl.
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Zdjęto dnia (po upĘwie ] 4 dni od dnia podania do publicznej wiadomości)

Podpis osoby odpowiedzialnej .


