Bartnlczka' dnia 8 września 20I4r.
WIŚR.6220.l .8.2014

OBWIESZCZENIE
Wojt Gminy Bartntczka, działając na podstawie art. 33 ust. I w związku z art.79 ust.l i art. 74,
ust. 3 ustawy z dnta 3 paŹdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2073r. poz.
1235 z poźn. zm.) - zwanej dalej ustawą oraz art. 6I ust. 4 i art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z20I3r.,poz.267 zpoźn. zm.)
zawtadatńa,
że w postępowaniu prowadzonym na wniosek ENERPOL

-

Leszek Małecki, ZdzisłavłWolski, Mieczysław
Mączkowski Spółka Cywilna z siedz\bą w Nowych Świerczynach 4812, dotyczącym wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni
wiatrowej o mocy znamionowej wytwarzanej energii do 1000 kW, średnicy wirnika do 60m i wysokości

zawieszenia wirnika do 80m (wysokośó całkowita do 115m) wraz z niezbędną infrastrukturą i obiektami
towarzyszącymi (tj.: podziemną energetyczną linią kablową SN' linią światłowodową- sterującą, stacją
transformatorową t tozdzielczą, oraz placem manewTowym) na dztałcę nr 245 obręb Świerczyny, zostały
wydane niżej wymienione opinie i postanowienia:

1) opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy
znak: N.NZ -42-Ba-3
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dnta 23 llpca 20L4r.,

;

2) postanowienie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska z dnia 4 sierpnia

20I4r.,

znak: Woo'4Ż40.463 .Ż0 1 4.JM;

3) postanowienie Wójta Gminy Bartntczka z dnia 8 września20I4r', znak: WISR.622O.L8.2OI4
o nałoŻentu obowiązku przeprowadzęnia oceny oddziaływania na środowisko dla zamterzonego

4)

przeds ięwz ięcia or az ustalaj ące zakre s raportu,

postanowienie Wójta Gminy Bartniczka z dnia 8 września ŻOI4r., znak: WIŚR.622O.I.8.2O14
o za'wieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu przedłoŻenia przez Wnioskodawcę rapoftu
o oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zgodnie z ar:t.74 ust. 3 ustawy zostaje podane do publicmej wiadomości na
tablicach ogłoszeń sołęctw: Cielęta, gm' Brodnica; Nowe Świerczyny i Stare Świerczyny, gm. Bartniczka
orazwUrzędzie Gminy Bartniczka, atakże na stronię internetowej - www.bip.bartniczka.pl.

Stosownie do art. 49 Kodelrsu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron postępowąnia uważą się za dokonane po

upĘnuie 14 dni od dniapublicznego ogłoszenia.
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