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OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Bartniczka, działa1ąc na podstawie art. 33 ust. 7 w zwiękuzart.79 ust.I i art' 74,
ust. 3 ustawy z dnia3 paŹdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oTaz oeenach oddziaływania na środowisko (Dz. L]. z2Ol3r.poz.
1235 z poŹn. Zm.) _ zwanej dalej ustawą oraz ati. 61 ust. 4 l art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz' U. z20l3r.,poz.267 zpoŻn. zm.)

zav,iadamia,

ze w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pani Sylwii Hudemann prowadzącej działalność gospo darczą,
pn.: Sylwia Hudemann ''HANSE ENERGIA HUDEMANN''- Sylwia Hudemann, d'otyczącym wydania
decyĄi o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie dwóch
elektrowni wiatrowych wraz Z infrastrukturq realizowanych na działkach ewidencyjnych numer 33 ], 333/2 i
336 w obrębie Swierczyny w gminie Bartniczka'', zostały wydane nizej wymienione opinie i postanowienia:

1) opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy z dnia 70 czerwca 2Ol4r.,
znak : N.NZ - 42-B a-I 88 1289 1 I 1 4;

2) postanowienie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowtska z dnia 9 czerwca 2Ol4r'. znak:
woo.4240.3 3 8.20 1 4.JM;

3) postanowienie Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 czerwca 20I4t., znak: WIŚR'622O.I.6.2O14
o nałozeniu obowiązku przeprowadzenta oceny oddziaływania na środowisko d|a zamlerzonego
przed si ęwz ię cia oruz ustal aj ąc e zakr es rapo rtu'

4) postanowienie Wójta Gminy Barlniczka z dnia 23 czetwca 2O14r., znak: WISR.6220'1.6.2O|4
o Zaw1eszeniu przedmiotowego postępowania do czasu ptzedłoŻenla przez Wnioskodawcę raportu
o oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

Zgodnle z art. l0 $ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomtenia zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie
Urzędu Gminy Bartniczka przy uI. Brodnickiej 8, pokój nr 3 w godz. 7u - 15u '

Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art' ]4 ust.3 ustawy zostaje podane do publicznej wiadomości na
tablicach ogłoszeń sołectw Jastrzębie i Nowe Świerczyny oTaZ w IJrzędzie Gminy Bartnjczka, a takŻe na
stronie internetowej - r,vww. b ip. barln iczka. p I .

Stosownie do art. 19 Kodelrsu postępowania administraĘnego, zawiadomienie Stron pos
upĄrvvie ]4 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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