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Bartniczka, dnia 23 lutego 2015r.

OBWIESZCZENIE

Dotyczy Spr(łwy wszczętej na wniosek ENERP)L - Leszek Małecki, Zdzisław Wolski,
Mieczysław Mqczkowski Spółka Cywilna, Nowe Świerczyrty 48/2, 87-322 Jastrzębie
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajqcego na
budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej wytwarzanej energii do 1000 kW,
średnicy wirnika do 60m i wysokości zawieszenia wirnika do 80 m ( wysokość całkowita do
115 m) wraz z niezbędnq infrastrukturq i obiektami towarzyszqcymi (tj.: podziemnq
energetycznq liniq kablowq SN, liniq światłowodowq _ sterujqca, stacjq transformatorowq
i rozdzielczq oraz placem montażowym) na działce nr 245 obręb Świerczyny, gm. Bartniczka.

Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 paździemika 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia|e społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. IJ. z20I3t' poz. 1235, zpóźn.
zm.) oraz art' 49 i art. 36 ustawy z dnia 74 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z20I3r. poz.267 zpóźn. zm.), Wójt Gminy Bartniczka informuje'
Że ze względu na skomplikowany charakter w/w sprawy nie jest możliwe załatwienie jej
w terminach określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W zwięku z povvyżs4lm wskazuję nowy termin załatwięnia przedmiotowej sprawy do
dnia 31 marca 20I5r.

Niniejsze obwięszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń sołectw:
Cielęta gm. Brodnica, Nowe Świerczyny i Stare Świerczyny gm. Bartnic zka oraz w lJrzędzie Gminy
Bartniczka i Brodnica' atakŻe na stronie internetowej _ www.bip.bartrriczka.pl.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron

postępowania uwaŻa się za dokonane po upływie cztemastu dni
ogłoszenia.
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