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Bartniczka, dnia 23 lutego 20I5r.

OBWIESZCZENIE

DoĘczy Sprawy wszczętej na wniosek ENERP)L _ Leszek Małecki, Zdzisłmł Wolski,
Mieczysław Mqczkowski Spółka Cywilna, Nowe Świerczyny 48/2, 87-322 Jastrzębie
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniąch dla pizóAsięwzięcia polegajqcegó na
budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej wyrwarianej'eneigii ao iooó lrw,
średnicy wirnika do 60m i wysokości ząwieszenia wirnika aó so m 1ńysolriśt całkowita do
I15 m) wraz z niezbędnq infrastrukturq i obiektami towarzyszqcymi (tj'.' podziemnq
energetycznq liniq kablowq SN, liniq światłowodowq _ sterujqca, stacjq transfoimatorowq
i rozdzielczq oraz placem montażowym) na dziąłce nr 245 obręb'Śwterczyny, gm. Bartniczka.

Na podstawie art- 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska otaz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. IJ. z20I3r. poz. 1235, zpóźn.
zm') oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czętvvca t96O t. _ Kodeks postępowania administru"yj.'.go
(Dz.U. z20l3t. poz.267 zpóźn. zm.), Wójt Gminy Bartniczka ińrmuje, ze:
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w opinii z dnia 20 stycznia Ż0I5r ' wyraził
stanowisko, iż po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami, w tym .upoń"1n o oddziaływaniu
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, niemozliwa jeit właściwa ocena wpĘwu
projektowanej elektrowni wiatrowej na zdrowie ludzi i środowisko,
- Re gionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanow ieniem z dnia 22 sĘcznia
20l 5r. odmówił uzgodnienia warunków realizacjiw/w przedsięilwzięcia.

W przedmiotowej sprawie został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyĄi'
Z dokumentacją zgromadzoną w w/w sprawie oraz opinią Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Brodnicy i uzgodnieniem dokon.anym z Regionalnym Dyrektorń
ochrony Środowiska_w Bydgo rr"źy,rnozrru się zapoznac w terminie 7 dni od dnia doręczenia
niniejszego,zawiadomienia w lJrzędzte Gminy Bartniczka przy u!. Brodnickiej 8, pokój nr 3
w godz. 7s_ 1515. W w/w terminie można ńwnieŻ wypowiedzieó się, co do zebranych
materiałów i dowodów orazzgłaszaó uwagi izastrzeŻenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tab1icach ogłoszeń sołectw:
Cielęta gm. Brodnica, Nowe Świerczyny i Stare Świerczyny gm. Bartnic zka.oraz w IJrzędzie Gminy
Bartniczka i Brodnica, atakże na stronie internetowej _ www.bip.bartrriczka.pl.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron
postępowania uwaza się za dokonane po upĘwie czternastu
ogłoszenia.
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