WISR.6220.1 .8.2014

Bartniczka, dnia 22 stycznia

201 5r

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Bartniczka działając na podstawię art.33 ust. 1, w związku z art.79 ust. l ustawy
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale
społeczelistwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziĄwania na środowisko (Dz. I)' zŻ013r.,
poz. 1235 zpoźn. zm')

z

dnia

informuje, że

postępowaniu wszczętym na wniosek ENERPOL _ Leszek Małecki, ZdzisŁaw Wolski,
Mieczysław Mączkowski Spółka Cywilna, Nowe Świerczyny 4812,87-32Ż Jastrzębie o wydanie
decyzjt o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
jednej elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej wywarzanej energii do 1000 kW, średnicy
wirnika do 60m i wysokości zawieszenia wirnika do 80 m ( wysokośćcałkowita do 115 m) wraz
z nlezbędną infrastrukturą i obiektami towaruyszącymi (tj.: podziemną energetyczną linią
kablową SN, linią światłowodową_ sterująca' stacją transformatorową i rozdzieIczą oTazplacem
manewlowym) na dzlałce nr 245 obręb Swierczyny, gm. Baftniczka:
l) przystąpiorro do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na

w

środowisko;

Ż) decyzja wydana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego będzie określałaśrodowiskowe
uwarun

k

ow ania r ealizacji wyŹej wym i en i one go przeds i ęw zięci a;

3) organem administracji właściwymdo wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Bartniczka, zaś
organami biorącymi tłdziałw ocenie oddziaĘwania na środowisko, właściwymido wydania opinii i
dokonania uzgodnień są: Paristwowy Powiatowy Irrspektor Sanitarny w Brodnicy i Regiónalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy;

4) na podstawie art. 79 ust 1 ww. ustawy' organ właściwydo wydania decyzji o środowiskowyclr
uwarunkowarriach zapewnia rnożliwośćudziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach, którego
przeprowadza się ocenę oddziaĘwania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z art.29
Ww' ustawy przysługuje kazdemu. W związku z tym informuję, ze osoby zainteresowane mogą
zapoznać się z dokurnentacją Sprawy' która obejmuje w szczególności: wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami (w tym rapoftem
o oddziaływaniu zamierzonego przedsięwzięcia na środowisko)' wymaganę przez przepisy
postanowienia organu właściwegodo wydania decyzji, opinie właściwychorganów w sprawie
konieczności przeprowadzenia oceny oddziĄwania przedsięwzięcia na środowisko. Przedmiotowa
dokumentacj a została wyłożona do publicznego wglądu w lJrzędzie Gminy Baftniczka, ul. Brodnicka
B, pokoj nr 3, w godzinaclr urzędowania, tj.: 8@ - 160! (wtorek) i'/]5 _ 15u (pozostałe robocze dni

Ęgodnia);
5) osoby zaintęresowane mogą składać uwagi, wnioski izastrzeŻeniadotyczące w/w sprawy w terIninie
21 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenie do publicznej wiadomości, w formie:
- pisemnej na adres: Urząd Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka8, B7-321 Bańniczka,
- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Bartniczce, ul. Brodnicka 8, pokój nr 3,
- Za pomocą środków komurrikacji elektronicznej na adres e-mail: ugb@,cłata.gov.pl
(bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowaw ustawie z dnia ]Bwrześnią200] r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,
poz. I150, z późn. zm.)).
6) złoŻone uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, zostaną rozpatzone przez Wojta Gminy
Bartniczka przed wydaniem decyzj i o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń sołectw:
Cielęta gm. Brodnica, Nowe Świerczyny i Stare Świerczyny gm. Bartniczka orazw lJrzędzie Gminy
Bańniczka i Brodnica, a takŻe na stronie internetowej - wwr.v.bip.baftniczka.pl.
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