
WIŚR.6220.1.8.2013 Bartniczka, dnia 15 grudnia 2016r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gmin y Bartniczka, dzińĄąc na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 pażdziemika 2008r.

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

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą oraz

art. 10 § 1, art. 49 i art.36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z20l6r,poz.23 zpóżn.zm.)
zawiadamia, że:

1) w ramach toczącego się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwaruŃowaniach dla

przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW
i wysokości do 115 m na dziŃcę o nr ewidencyjnym ż77/2 - obręb Świerczyny, połozonej

w miejscowości Nowe Świerczyny, gmina Bartniczka, wnioskodawca na podstawie art. 50 § 1

ustawy z dnia 14 częrwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego otaz decyzji

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia ż6 pażdziernika 2016r., został

wezwany do złożęnia wyjaśnień;

2) zuwagi na potrzebę uzyskania dodatkowych wyjaśnięh oruz konieczność wystąpienia do właściwych

organów o ponowne uzgodnienia i opinie, rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy nastąpi w terminie

30 dni od dnia otrzymania uzgodnień i opinii od właściwych organów.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą

w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznaó się z dokumentacją sprawy oraz

wlmosić uwagi, wnioski i zastrzężenia w Urzędzie Gminy Bartniczka przy ll. Brodnickiej 8, pokoj nr 3

w godz. 7s - 15E .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Sołectwa

Szczuka (gm. Brodnica), sołectwa Nowe Świerczyny i Igliczyzna (gm. Bartniczka) oraz w lJrzędzie Gminy
BartniczkatUrzędzie Gminy Brodnica, atakże na stronie intemetowej - www,bip.bartniczka.eov.pl.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po

upływie ]4 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

-,// J -

Obwieszczenie wyłvieszono dnia ,{l-....,..Ć..l/.Ćł-..-ro stronie internetowej: www.bip.bartniczka.pl.

Zdjęto, dnia ....., (po uplllvie ] 4 dni od dnia wyv,ieszenia)

Podpis osoby odpowiedzialne.i .,


