
oBwIEszczENIE wórrł GMnyy BARTNICZKA
z dnia 25 czerwea 2015r.

L O podjęciu przez Radę Gminy Bartniczka uchwaĘ w sprawie przystąpienia do sporządzenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartniczka.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 2l marea 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2075 r., poz. I99), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bartniczka uchwaĘ
nr YU32l15 z dnia 12 czelwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań
i k i erunków zago spodarowania pr zestrzenne go Gm iny B artniczka.

Zainteresowani mogą składaó wnioski do wyżej wymienionego studium.
Wnioski należy składaó w formie pisemnej:

1 ) na adres U rząd Gminy Barhticzka, ul. Brodnick a 8, 87 -32I Bartniczka,
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opaĘwania ich bezpiecznym

podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. z20I3r., poz.262 zpóźn. arl.) na adres e-mail: ugb@data.pl

lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Bartniczka, ul, Brodnicka 8, pokój nr 3 w terminie od 26 czerwca
2015r. do 31 lipca 2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której doĘ czy.

II. W sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 2I ust 1, art. 30, art. 39, aft, 40, art. 4I i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 pńdziernika
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 t. paz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam
o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bartniczka.

Przedmiotem opracowywanego dokumentu będą wyniki analiz i ocen dolyczących wpływu
sporządzenia Studium Uwarunkowń i KieruŃów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bartniczka
na środowisko przyrodnicze wraz z przedstawienięm rorwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą ewentualnego negatywnego oddziaĘwania na środowisko oraz ronltiryań
alternatywnych do rozwi ązań zaw aĘch w projekto\Manym dokumencie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy mozna zapoznaó się w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka,
ul. Brodnick a 8, 87 -321 Bartniczką pokój nr 3.

Zainteresowani mogą składac uwagi i wnioski do wyżej wymienionego dokumentu.
Uwagi i wnioski na|eĘ składaó w formie pisemnej:

1) na adres Urząd Gminy Bar[riczka, ul. Brodnicka8,87-32IBntniczka,
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznynr

podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 200Ir. o podpisie
elektronicznym (Dz. U . z 2013r,, poz. 262 z późn. an.) na adres e-mail: ugb@data.p_l

lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Bartniczka, ul. Brodnicka 8, pokój nr 3 w terminie od 26 czerwca
2015r. do dnia 31 lipca 2015r.
Wniosek powinien zawieraó nazwisko, imię, nazrvę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której doĘczy.
Uwagi i wnioski złożone w Wznaczonym terminie pozostanąbezrozpŃrzenia.
Organem właściwym do rozpńrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bartniczk

Zamieszczono, dnia 26 czewvca 20 I 5r.
na stronie: www.bip.bańniczka.pl

Zdjęto, dnia ..
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