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OBWIESZCZENIE

W jt Gminy Bartniczka, działając na podstawie art.33 ust. 1, w n ązku z afi.74 ust. 3 ustawy
z dnia3 puździerntka 2008r- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecze stwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z p źn. zm.)
oraz art. 10 $ 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z20l3r., poz.267 zp źn. an.)

zavnadartia,
Że w tamach toczącego się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000kW
i wysokość do 115 m na działce o ff ewidencyjnym 27712 _ obręb Świerczyny, połoŻonej w miejscowości
Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka:

1) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy wydał w dniu 5 czetwca 20I4r. opinię,
w kt rej zEął stanowisko, Że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach winna zawierać
następujące warunki: ,,Inwestor winien, w terminie nie dłuższymniŻ dwa miesiące od uruchomienia
turbin wiatrowych, wykonać kontrolne pomiary poziomu hałasu na najbliższych terenach objętych
ochroną akustyczrą. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm dokonać korekt nastawieri
turbin.

Uciąliwoś inwestycji nie może powodowa konflikt w społecznych oraznaruszać interes w os b
trzecich";

2) Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Bydgo szcz!,pismem z dnia23 czetwca20I4r. wezyvał
wnioskodawcę do przekazania wyjaśnieri informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu
planowane go przedsię wzięclana środowisko'

3) Wnioskodawca w dniu 11 lipca 20I4r. złożyłw LJruędzie Gminy Bartniczka wyjaśnienia, o kt rych
mowa wyŻej.

Zgodnie z art. I0 $ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą w terminie
7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z w/w dokumentami w siedzibie Urzędu
Gminy Bartniczka ptzy ul. Brodnickiej 8, pok j nr 3 w godz.7u - 15!5 , atakŻe na stronie internetowej:
www. bip. b artni czka. p l or az sl<ładać uwagi i wnio sku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tab|icach ogłoszeri Sołectwa
Szcnlka (gm. Brodnica), sołectwa Nowe Świerczyny iIg|iczyzna (gm. Bartniczka) oraz w IJrzędzie Gminy
BartniczkaiUrzędzie Gminy Brodnica, atakŻe na stronie internetowej - www'bip.bartniczka.pl.

Stosownie do art- 49 Kodel<su postępowania administracyjnego, zmłiadomienie Stron postępowania uważa się za dokanane po
upĘwie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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