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wtsR.6220. 1.t9.2014 Bartniczka, dnia 2'7 sty cznia 20 7 5r.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Bartniczka działając na podstawie art' 33 ust. 1, w związku z art''79 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępriianiu informacji o środowisku i jego ochronie, Lrdziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziĄwania na środowisko (Dz. |J. z2O73r.,
poz. 1235 z poźn. zm.)

informuje, ze

W postępowaniu wszczętym dnia 22 grudnia 20I4r. na wniosek Pana Artura Kowalskiego
prowaclzącego dziaŁalność gospodarczą, pn. Blueberry Artur Kowalski z siedzibą w Baftniczce
przy ul. Turystycznej 1 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia, pn. ,,Farma drobiu nadziałce204l16 obręb Świerczyny gm. Bartniczka'':

l) przystąpiorro do przeprowadzenia oceny oddziĄwania przedmiotowego przedsięwzięcia na
środowisko;
decyzja wydana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego będzie określała środowiskowe
uwarunkow ania realizacji vły Żej wym ienionego przedsięw zięcia;
organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Bartniczka, zaś
organami biorącymi ldział w ocenie oddziĄwania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i
dokonania uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy i Regionalny
Dyrektor ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
na podstawie art. 79 ust l ww. tlstawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowyclr
uwarunkowaniach zapewnia możliwośó udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach, którego
przeprowadza się ocenę oddziaĘwania przedsięwzięcia na środowisko. IJdział ten, zgodnie z art.29
ww. ustawy przysługuje kazdemu. W związku z tym informuję, ze osoby zainteresowane mogą
Zapoznac się z dokumentacją Sprawy' która obejmuje w szczególności: wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznlkami w tym rapońem
o oddziaływaniu zamierzonego przedsięwzięcia na środowisko' Przedmiotowa dokumentacia została
wyłozona do publicznego wglądu w^^Urzędzie Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, pokój nr 3,
w godzinach urzędowania, tj.: 8@ - 16@(wtorek) i 7Ę - 151l (pozostałe robocze dni tygodnia);
osoby zainteresowane mogą składać uwagi, wnioski i zastrzęŻenia doĘczące w/w sprawy w terminie
od 29 sĘcznia 2015r. łJo 19.0Ż.2015r., w formie:
- pisemnej na adres: Urząd Gmirry Bartniczka, ul' Brodnicka 8,87-3Ż1 Bartniczka,
- ustnie do protokołuwUrzędzie Gminy wBaftniczce, ul. Brodnicka 8, pokój nr 3,
- Za pomocą środków komurrikacjielektronicznej na adres e-mail: ugb@.data.gov.pl

(bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym' o którym
mowa w ustawie z dnia ] B września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,

poz. I150, z późn. znl.)).

6) złoŻone uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, zostaną rozpatrzone przez Wojta Gminy
Bartniczka przed wydaniem decyzj i o środowiskowych uwarunkowaniach.
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Niniejsze. obwieszczenie zostaje podane do
Sołectwa Nowe Swierczyny oraz Stare Swierczyny, a
internetowej - lvlvw.bip.baftniczka.p!.

publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeIi
także w Urzędzie Gminy Bartniczka i na stronie

obwieszczenie podano do publicznej wiadomości, dnia
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