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WóJTA GMINY BARTNlczKA

Na podstawie art' 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2OO3r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. |J. z 2oI2r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy
Bartniczka Nr XXlll/117/73 z dnia 23 stycznia 2OI3r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren We wsiJastrzębie, gmina
Bartniczka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren we wsi Jastrzębie, gmina Bartniczka W
dniach od 4 listopada 2013r. do 25 listopada 2oI3r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bartniczce, ul.
Brodnicka 8,87-327 Bartniczka, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniamiw projekcie planu miejscowego, odbędzie się
w dniu 18 listopada 2ol3r. w siedzibie Urzędu Gminy W Bartniczce, w sali posiedzeń (pokój nr 5)
o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. ]. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bartniczka z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2ot3r.Jako wniesione na piśmie uznaje się
również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
we ryfikowa nym p rzy pomocy ważnego kwa lifikowa nego ce rtyfikatu.

Jednocześnie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko (Śoos)w/w planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 39
ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2O08r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U' z 2008r. Nr ]"99, poz. 1227 z poźn' zm.) informuję, że
z projektem planu oraz proBnozą oddziaływania na środowisko możn a zapoznać się w terminie
i miejscu wyżej wyznaczonym.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwagi i wnioski można
składać do dnia 10 grudnia 2ot3r.:
1) pisemnie na adres: Urząd Gminy W Bartniczce, ul. Brodnicka 8, 87-321' Bartniczka,
2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Bartniczce, pokój nr 3,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: piotr@uąbartniczka.pl

(bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001' r' o podpisie elektronicznym).

organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bartniczka.
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