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OBWIESZCZENIE

Działajac na podstawie art. 54 § 4 w mvtązku z art. 33 § 1a ustawJr
z dnta 30 sierpnia 2002 r, Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (tj. Dz.\J. z 2016 r" poz.7I8 z pożn. zTyI") dalej ppsa)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu za:wiadarnia o przekazanlu
do Wojei,vódzktego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi wraz
z odpor,viedzią na skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego
r,rr Torutriu z dnta 6 pażdziernika 201,6 r. (znak SK0-60-2O4l16), na mocy
której utrzymano w mocy decyzję z dnia 18 sierpnia 2076 r. wydaną
z wpóważniónia Wójta Gminy BarŁniczka przez Kierownika WISR
11, przedmiocie odmorł.y uchylenia decyzlt ostatecznej Wojta Gmin1,
BarŁntczka z dnta 23 ltpca 2OO9 r., znak 7624-02l2OO9 o środorł.iskorł,u-ch
urłlarunkorłraniach zgody na realizację przedsięr,vzięcta polegającego na
budolrrie czterecŁl elektro,,vni r,viatrorłrych o mocy nominalnej do 2 MW każda
\^rTaz z przyłączem do GPZ Brodnica- Podgórz, z1,okallzou,anych na działkaclr
nr 259 , 260 l2, 265, 27l l I, 272 l 1 i 273 połozonych we wsi Nowe Swie rczyny

Art.33 § 1a ppsa. Jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postęporr-ania
organem aclministracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czvnnościach tego
oTganu przez obwięszczertię 1ub lv inny sposob publicznego ogłaszania, osoba, która brała
wdział 1, postęporłraniu i nie rvniosła skargi, a wlrnik postępowania sądorł,ego dotyczy jej
interesuL pra\vnego, jest uczestnikiern tego postępowania na plawach stronlr, jeże7i przed
rozpoczęciem rozpra\\ry złoż_.v r,vniosek o przystąpienie do postępowania.

Do publicznej rviadomości:
l) tablica ogłoszen Samorządołvego Kolegium Odwoławczego w Toruniu,
2] strona Biulet\.nu 1nformacji Publicznej Samorządorvego Kolegium Odrł,oławczego

lv Toruniu,
Wojt Gmirr\. Bartniczka - tablica ogłoszen lJrza.d Gminy Battniczka,
Wójt cmin;, Bartniczka - strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Bartn iczka

Wójt Gmin},, Bartniczka - tablica ogłoszen sołectwa Nowe Swierczyny.5)
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