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Postanowienie nr 488/13

Napodstawie art.3, pkt 1 ustawy zdnia14 marca 1985 r' o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U'
201l nr2l2,poz.1263),art.58 pkt 3 iart.78 ust. l pkt2 ustawy zdnia3paździemika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocęnach
oddziaĘwania na środowisko (Dz. U. z2008r. nr 199, poz. 1227 zpóźn. zm.), art. l7 pkt 6 lit. b tiret 2 ustawy z
dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 647) oraz art. 706
ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz.267.), po
zapomaniu się z przedłożonym przezWójta Gminy Bartniczka pismem znak: WIŚR.6722.l.5'2013 dotyczącym
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren we wsi Jastrzębie gm.
Bartniczka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

po Zapozrrar'iu się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
tęręn we wsi Jastrzębie gm. Bartniczka

postanawia

uzgodnić i zaopiniować wyżej wymieniony projekt planu pod względem wymagań higienicmych i zdrowotnych
nie zg]aszającuwag.

Uzasadnienie

Przyjęte w projekcie planu ustalenia i warunki odpowiadają wymaganiom higieniczno-sanitarnym, a
dołączona do projektu planu prognoza oddziaĘwania na Środowisko oraz jej zakres opracowana przez mgr inŻ.
Joannę Klim w Radzyniu Chełmińskim w 2013 r.była wystarczająca dla oceny wpĘwu ustaleń planu na stan
sanitarny środowiską i zdrowia ludzi. Wobęc tego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy
postanowił jak w sentencji.

Plan obejmuje tereny o powierzchnl 2,7 ha.. obecnie na wskazanym obszarzę swój zakład posiada
firma GOTEC Polska sp. Z o.o. Dla obszaru objętego planem ustala się funkcję obiektów produkcyjnych,
składów imagazynów oraz usług w tym handel o powierzchnisprzedaŻy do 2000 m2.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie słuzy zaŻalęnię do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
Bydgoszczy, wniesione za poŚrednictwem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w terminie 7

dni od dniajego doręczenia.

Uwaga: ,,Prognozę oddziaływania na Środowisko...'' zatrzymujędo użytku słuzbowego.
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