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Bartniczka, dnia 23 marca20l6r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie ań. 10 § 1 oraz art.49 ustawy z dńa 14 czerwca 1960 t, - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z2016r., poz.23) w rwiązku z art,74 ust. 3 ustawy z dnia3 pńdziemika 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ockonie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) informuję, ze w sprawie wszczętej na
wniosek Pana Mieczysława Mączkowskiego, prowadzącego działalnośó gospodarczą pod r7azwą
ENERPOL Mączkowski Mieczysław z siedzibą w Szczuce 60 o wydanie decyzji środowiskowej dla
Przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW
i wysokość do 115 m, na dzińce o nr ewidencyjnym 27712 - obręb Świerczyny, połozonej w miejscowości
Nowe Swierczyny, gm. Bartniczka, zostałzebrńy materiał dowodowy niezbęd"ybo wydania decyzji.

Strony postępowania mogą w terminie pięciu dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia,
Za}oznac się z aktami sprawy, w tym m.in. zpostanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy z dnia 11 marca 2016r., znak: WO0.4242.I89.20I5,JM.2 oraz opinią Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Brodnicy z dnia 29 grudnia 20I5r. (nak: N.NZ-42-Ba-
445l8428ll5), atakZe składać wnioski, uwagi izastrzeżeńa w sprawie.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zauliadomienie stron postępowania
uwńa się za dokonane po upĘwie czternastu dni od dnia publiczlego ogłoszenia.

Dokumentacja sprąw1, jest dostępna w |Jrzędzie Gminy Bartniczka, rrl. Brodnicka 8, pokój nr 3

we wtorek lv godz. 8W - 1 6[ , *, pozostałe pracujące dni t.vgodnia rv godz. 7D - 15E.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej ,,viadomości na tablicach ogłoszeń Sołectwa
Szczuka (gm. Brodnica), sołectwa Nowe Świerczyny t lgltczyzna (gm. Bartniczka) oraz w lJrzędzie Gminy
Bartniczka ilJrzędzie Gminy Brodnica, atakże na stronie intenretowej - www.bip.bartniczka.gov.pl.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości
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