
UCHWAŁA NR XXXVII/261/22 
RADY GMINY BARTNICZKA 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025 

Na podstawie art. 10e, art. 10f ust. 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.1) ), w związku z art. 3 pkt 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 ze zm.2) ) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025, stanowiącą załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Gminy Bartniczka. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Leszek Walczak 

 

 
1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561. 
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 i poz. 1846. 
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Uzasadnienie 

Gmina Bartniczka nie posiada aktualnej Strategii rozwoju. W związku z powyższym przystąpiono do prac 
mających na celu opracowanie Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025, która stanowi 
kontynuację wcześniej przyjętego dokumentu z zakresu programowania potrzeb rozwojowych, tj. dokumentu 
pn. „Strategia Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2016-2020”) przyjętego Uchwałą Nr XV/92/16 Rady 
Gminy Bartniczka z dnia 25 maja 2016 r. 

Projekt Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025 podlegał konsultacjom społecznym 
w dniach od 19 lipca do 23 sierpnia 2022 r. z mieszkańcami gminy, z sąsiednimi gminami i ich związkami, 
lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Wód Polskich w Gdańsku. 

Wójt Gminy Bartniczka zwrócił się z prośbą o opinię dotyczącą sposobu uwzględnienia ustaleń 
i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych 
w strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+ dla 
Strategii Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025. Ww. opinia skierowana została pismem 
przewodnim do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uchwałą Nr 32/1345/22 z dnia 17 sierpnia 
2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał opinię dotyczącą sposobu uwzględnienia 
w projekcie Strategii rozwoju gminy Bartniczka na lata 2021-2025 ustaleń i rekomendacji w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w Strategii rozwoju 
województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030 – Strategia Przyspieszania 2030+. Zgodnie z ww. uchwałą 
projekt Strategii rozwoju gminy Bartniczka na lata 2021-2025 został zaopiniowany pozytywnie w zakresie 
sposobu uwzględnienia w nim ustaleń i rekomendacji odnoszących się do kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w województwie, określonych w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 
2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Bartniczka, uzgodnił odstąpienie od procedury 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia 
Rozwoju dla Gminy Bartniczka na lata 2021-2025”. 

Tym samym uzyskano komplet opinii i uzgodnień. Dlatego przyjęcie Strategii Rozwoju dla Gminy 
Bartniczka na lata 2021-2025 jest zasadne i niezbędne w celu systematycznego rozwoju Gminy Bartniczka. 
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