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Stosownie do art.

postępowania uvłaża
ogłoszenia.

Kodeksu postępowania administracyj

za dokonane po upływie czternastu

Bartniczka, dnia 17 grudnia 2014r.

go, zawtadomienie stron

dnia publicznego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. '74 ust' 3 i art. 85 ust' 3 ustawy z dnia 3 paździetnika 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialę społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U . z Ż013r . poz. 1235, z pożn.
zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czetwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 20I3r. poz' 267 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, Że został zebrany
materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do
1000kW i wysokośÓ do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 27712 _ obręb Świerczyny,
położonej w miejscowości Nowe Świerczyny, 8m. Bartntczka. Z wnioskiem o wydanie
wlw decyzji wystąpił Pan Mieczysław Mączkowski, prowadzący działalność gospodarcząpod
nazwą - ENERPOL Mączkowski Mieczysła'w z siedzibą w Szczuce 60, 87-300 Brodnica.

W związku z povłyŻsrym zgodnie z art. I0 $ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
strony postępowania mogą w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia
zapoznac się z aktami sprawy' w tym m.in. z postanowieniem Regionalnego Dyrektora
ochrony Środowiska w Bydgoszczy Z dnia 27 iistopada 20I4r. o odmowie uzgodnienia
warunków rea|izacjt w/w przedsięwzięcia oraz opiniami Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 5 częrwca 20I4r' t z dnta 21 sierpnia 20l4r.,
dotyczącymi w/w inwestycji. Z dokumentacją sprawy mozna się zapoznać w Urzędzie
Gminy Bartniczka przy ul. Brodnickiej 8, pokój nr 3 w godz' 7n - l5E.

Strony mogą rownleŻ w w/w terminie wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów
i dowodów oraz zgłaszaÓ ząd,ania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń
Sołectwa Szczuka (gm. Brodnica), sołectwa Nowe Swierczyny i lgliczyzna (gm. Bartniczka)
oraz w Urzędzie Gminy Bartniczka i Urzędzie Gminy Brodnica, a takŻe na stronie
internetowej - 
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