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Bartniczka, dnia 23 lutego 20I5r.

OBWIESZCZENIE

Dotyczy Sprawy wszczętej na wniosek Pani Sylwii Hudemann, prowadzqcej działalność
gospodarczq, pn.: Sylwia Hudemann ,,HANSE ENERGIA HUDEMANN" - Sylwia Hudemann
o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajqcego na
budowie dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturq realizowanych na działkąch
ewidencyjnych numer 331, 333/2 i 336 w obrębie Świerczyny w gminie Bartniczka.

Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnta 3 puŻdziemika 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia\e społeczeństwa w ochronie
środowiska otaz ocęrrach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. IJ. z 2013r. poz. 1235, z późn.
zm.) orazart.49 ustawy zdnia14 czerwca 1960 r. - Kodęks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z20l3r. poz.267 zpóźn. zm.) Wójt Gminy Bartniczka informuje, że:
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w opinii z dnia 9 paździemika Ż0I4r.
wyraził stanowisko, Że dla projektowanych elektrowni wiatrowych naleŻy rozwaĘÓ zmianę ich
lokalizacji lub zwiększyć odległośó od terenów objętych ochroną akustyczną,
- Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 12 lutego Ż0l5r.
odmówił uzgodnienia wmunków r ealrizacji ilw przedsi ęw zięcia.

W przedmiotowej sprawie został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji'

Z dokumentacją zgromadzoną w w/w sprawie oraz opinią Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Brodnicy i uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem
ochrony Srodowiska w Bydgoszczy można się zapoznaó w terminie 7 dni od dnia doręczenia
niniejszego zawiad-omienia w Urzędzie Gminy Bartniczka przy uI. Brodnickiej 8, pokój nr 3
w godz. 7{_ l5D. W wiw tęrminie możma również wypowiedzieć się, co do zebranych
materiałów i dowodów oraz zgłaszaó uwagi i zasttzeŻęnia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń
sołectw: Igliczyzna, Jastrzębie, Nowe Świerczyny' Stare Świerczyny oraz tab|icv ogłoszeń
wUrzędzie Gminy Bartniczka, atakże na stronach internetowych _ www.bip.bartniczka.p1

Stosownie do art. 49

postępowania uważa się
ogłoszenia.

Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron

za dokonane po upływie cńemastu dni publicznego
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