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Gmina Bartniczka realizuje projekt, pn. ,,Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Bartniczka"
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejskq ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu operacyjnego Infrastruhura i Środowisko 2007 - 2013

oGŁoSZENIE
Na podstawie art. 54 ust. 2 oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 puŹdziernika 2008r.
o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
Środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz' U. z 20I3r., PoZ. 1235 z póżn'
zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o:

1) opracowaniu Prognozy oceny odziaływania na środowisko dla dokumentu' pn' ,'Plan
gospodarki niskoemisyjnej Gminy Bartniczka" i opracowaniu projektu ,, Planu gospodarki
niskoemisyjnej Gminy Battniczka". Przedmiotem Planu jest wskazanie możliwości
ztównowaŻonego rozwoju Gminy poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie,
a zarazęm wysoce ekologicznych. Ponadto, jego przyjęcie ułatwi pozyskanie dodatkowych,
preferencyjnych Środków finanso!\Ych w ramach perspektywy budzetowej 2014 - Ż020, co
więcej w niektórych obszarach finansowania, posiadanie Planu jest warunkiem
obligatoryjnymprzy ubieganiu się o środkifinansowe;
2) mozliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłozona do publicznego
wglądu wUrzędzie Gminy Bartniczka. ul. Brodnicka 8, pokój nr 3;
3) mozliwości składania uwag

i wniosków w przedmiotowej sprawie, uwagi i wnioski mogą

byó składane w terminie od 10.08.20I5r. do 01.09.2015r., w formie:

,/

pisemnej

-

pismo naleŻy kierować na adres: Urząd Gminy Bartntczka, 87-3ŻI

Bartntczka. ul. Brodnicka 8,
ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Bartniczka ptzy ul. Brodnickiej 8, pokój rrr 3,
Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznYffi, o którym mowa w ustawie z dnia 18 wrzeŚnia
200h. o podpisie elektronicznym - na adres e-mail: ugb@data.pl lub
piotr@ugbartniczka.pl.

./
,/

organem właściwymdo rozpoznania uwag i wniosków złoŻonychw sprawie jest Wójt
Gminy Bartniczka. Uwagi lub wnioskt, złoŻone po upływie terminu określonego w pkt 3
zo staną p o zo stawio nę b ez r o zp atr zenia.
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Pocląno do publicznej wiadomości, dnia
miejsce :

.ł,'ł,ł{.'/.'':r/../:rrr,y''r;, 1'=

Podpis osoby odpowiedziatnej:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń, dnia
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