Bartntczka. dnia 17 lipca 2014r.
WIŚR.6220.1 '8.2014

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Bartniczka, działając na podstawie art. 33 ust. I w rwiązku z art' 79 ust.1 i art. 74,
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska otaz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. IJ. z2O13r.poz.
1235 z poźn. Zm.) _ zwanej dalej ustawą oraz art. 61 ust. 4 i art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U . z 20I3r., poz. 267 z poźn. zm.)
zawiadamia,

Że w dniu 9 lipca 20I4I. na wniosek ENERPOL - Lęszek Małecki, ZdzisŁaw Wolski, Mieczysław
Mączkowski Spółka Cywilna, Nowe Świerczyny 4812,87-322 Jastrzębie, zostało wszczęte postępowania
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej wytlłvarzanej energii do 1000
kW, średnicy wirnika do 60m i wysokościzawieszenia wirnika do 80m (wysokośćcałkowita do l l5m) wraz
zniezbędną infrastrukturą i obiektami towarzyszącymt (tj.: podziemną ene1getycznąlinią kablową SN, linią

światłowodową- sterującą, stacją transformatorową
nr 245 obręb Świerczyny, gmina Baftniczka".

i

rozdzie\czą, oraz placem montazowym) na działce

Ponadto informuję, ze w dniu 17 lipcaŻ0I4t. tutejszy organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora

ochrony Środowiska W Byd'goszczy otaz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brodnicy o ptzedstawienie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ilw

przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 $ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy w siedzibię
Urzędu Gminy Bartniczka przy ul. Brodnickiej 8, pokój nr 3 w godz.7w - 1515.

Karta informacyjna przedsięwzięcia została zamieszczona na stronie

www. bip.

b

intemetowej:

artniczka.pl

Niniejsze obwieszczenie zgodnię z art' 74 ust. 3 ustawy zostaje podane do publicznej wiadomościna
tablicach ogłoszeń sołectw: Cielęta, gm. Brodnica, Nowe Świerczyny i Stare Świerczyny, gm. Bartniczka
orazwUrzędzie Gminy Bartniczka, atakŻe na stronie internetowej - ił,ww.bip.bartniczka.pl.
Stosownie do art. 49 Kodelcsu postępowania administracyjnego, zawiadomienie Stron postępowąnia uważą się za dokonane po
upĘnuie I4 dni od dnia publicznego ogłoszenia'
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