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Pan

Wiesław Bieganski

Wóit Gminy Bartniczka

Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie

art. 54 ust. 1, art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 puździernika 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U. Nr 199, poz. I22] z póŹn, zm-.),_

art. 17 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

ptzesttzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 j.t'), po rozpattzeniu wniosku Wójta Gminy

Bartniczka z dnia 14 sierpnia 2OI3 r., znak: WISR.6]22.1.8.2013 (wpływ: 16.08.2013 r.),

opiniuje pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego teren we wsi Jastrzębie, gmina Bartniczka) wraz z prognozą oddziaływania

na środowisko.

Po zapoznaniu się z ptzesłanymi materiałami stwierdzono, Że załoŻenia

przedmiotowęgo planu będą realizowanę poza obszarowymi formami ochrony przyrody,

o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia2})4 f. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2013 t. poz. 627 z poźn. zm.). Analizowaty projekt na powierzchnt 2,7 ha ustala

funkcję obiektów produkcyjnych' składów i magazynów orM usług, będące

odzwięrciedlęnięm istniejącego Zagospodarowania. Podstawowym celem przedłożonego

dokumentu jest wyznaczerie zaktesu, parametrów i uwarunkowań rozbudowy.istniejącego

zakładu produkcyj nego'



Treśó uchwały między innymi obliguje do ochrony istniejącego drzewostanu, atakże

ustala odprowadzenie Ścieków komunalnych oraz przemysłowych po odpowiednim

podczy szczeniu, do gminnej sieci kanalizacj i sanitarnej'

W związku z povłyŻszym uznano, ze ustalenia przedłożonego dokumentu są zgodne

z zasadą zr ównow aŻone go rozwoJ u.

otrzymują:
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2.ala
Kontakt w sprawie z Panem Krzysztofem Biernackim pod numerem telefonu 052 55 I I 350-360 wew. 6045'


