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OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Bartniczka, działając na podstawie art. 74 ust, 3 ustawy z dńa 3 pńdziemika 2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ldziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z20l3r. poz. 1235 zpóźn. zm.) - rwanej dalej ustawą oraz

art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U, z2013r.,poz.267 zpóźn. zm.)

zawiadamia,
że w ramach toczącego się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW
i wysokości do 115 m na dzińce o nr ewidencyjnym 27712 - obręb Świerczyny, połozonej w miejscowości

Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka, wnioskodawca ńożył wyjaśnienia informacji zawartych w raporcie

o oddziaływaniu ilw przedsięwzięcia na środowisko (uzupełnionym dnia 19 sierpnia 2014r, i 05 listopada

20I4r. otaz opracowaniem stanowiącym uzupełnienie raportu o informacje wymagarLę przez SKO w
Toruniu postanowieniem z dnia 9 lovietnia 20 I 5t,),

Przedmiotowe wyjaśnieniawraz z opracowaniemzdnia 9 kwietnia 20l5r. stanowiącym uzupełnienie

raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko zostńy wysłane do Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (w celu uzgodnienia) oraz Pństwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Brodnicy (w celu wydania opinii).

. Zgodnie z art. 10 § l Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą

w terminie 7 dni od dnia doręczeńa niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentacją sprawy,

wnosić uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka przy tl. Brodnickiej 8, pokój nr 3

wgodz.7il- 15§.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Sołectwa

Szczllka (gm. Brodnica), sołectwa Nowe Świerczyny i lgliczyzrta (gm. Bartniczka) oraz w TJrzędzie Gminy

BartniczkaiTJrzędzie Gminy Brodnica, atakże na stronie internetowej - www.bip.bartniczka.gov.pl.

Stosownie do art. 49 Kodeluu postępowania administraqljnego, zawiadomienie stron postępowąnią uważa się za dokonane po

upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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