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UC§WAŁA §R VII/T9/19
RA§Y GMINY JA§I§§IćA
z dnia ?8 marca 20t9

r,

w sprawie rozpatrzenia i przekaznnin peĘcji btowarzyszenia

Na Podstawie ań, lSust.3pkt 15nstawy zdnia 8rnaca lgg0r. osamarądzie gminnym (D; U. zż0l9r,
Poz, §06) art. 6 us{ ?, aft. 9 ust. 2, ań. 13 ustawy z dnia l l 1ipca ż0l4r. o pety{ach {ńz, U. a 201§r, pou, 8?0)
Rqda Gminy Jasienica
uchwłlg:
l-. ,-

-

żdnia ź8 §§*cunią 20l9r, dotyczącą ustanowienia
. i. Frzekazać petyc.ję §torł,areyszenia _
obszaru ogranicrołego u§tkowania i zasad kształtorvania zabudowy iałgnspobarowania terenów
MiędzYreecza §Órnsgo, będących rą,oddziałyu,aniu drogi ekspresowej §5?. przyległi.n ao potoku Rudawki;
1} Powiatołemu InsPektnrorvi Nadzoru Errdnwlanego lv Bielsku-Bialej
do rr:zpatrzęnia :ł zakresie żądań
zawarlych w pkt t petycji,
?) §taroście §ięlskiemu do roapatrzenia w zakresie
Ędań zalvartych w pkt 2 p€tydi,
3i WÓjtowi §miny Jasienica do razpatrz*nia w eakresie ządań zawaltych w pkt 3 petycji
2. §posób rorpatrzenia perycji zs§arry je§t w załącztłikudo uchrvały,

§2.
Wykr:nanie uchwały powierza się Prrewodniczącemu Rady §n:iny.

§3.
Uchlvała wchadzi

r.v

życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
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Załącenik do uchwa§* Nr V1I/?9/19
Rady §rniny Jmięnica
z dnia ?8 marc* 2019 r.

Ułąe*dnienie rozpatrł*nia petycji §townray*ztnia
z dni* 28 stycania 2$tgn doty*ąetj
ułtnnłrYienig obsułru ograniczonego ażytkowania
i eał*d lrszta*towanin aabudowy i zlgospodargrrani*
ttreuóY Międryrzceza GÓrnego, będą*ych w odduinłyrvanifi
arogi ekspresowe! §§2, przytegły*b da
patcku Rudawki
W dniu ?8 stYcania ?0l9 raku wPłYnęł*do Kady
§miny J*sienica petyeja §towarzyszenia .§asze §prawy,,
dCItycącą ustanowienia
ogńni"*n"go uffiowania i zasad ksstałtowania i zagospodarow*nia
terenór+,
MiędąYlzecza §Órn*go, :b','*u
będącychiv odziabyóarriu arogi -kpr*-*"; §52, prayległych
do potoku Rudawki,

FetYcja uchwałą Nr VI/6?/l9 łdnia Z8tufeso
źOlgroku Rady §miny Jasienica została przekazana do
rczPatruenia Przez Komisję §karg, Wniosków
iretycji Ń' iliry Jasienica, która na posiedzeni* w dniu
15 marca br, dokonąła o*.ny *ąaui
rurru*y*t * pr"*d*ioło*-: p-łąi i stwierdciła, co nasĘpuje:
1) rł n.lniacienirr rln żgrlłnin
nrpenrnrłre.ł{:riłn.i*srnrr"ońłnrrrpi anłtio* hfa^śsłeań§:-*._"_ }Ąl"_r* _ __

3) w,odniesięniu do

*u*'i

,.srwierdzJi"

§*i;; ffiffil*ń

na burl*wę
Iub zmiany sposobu uź}tkowania, dla 11::.1"j1 o",or",*r",;,
których -:?yr!i,{;;;y"ji - środowisko,,lr},ch udar*iowaniach
byłc
}vyma§ane' w §wietle UstawY g dnia
3 Pazdziernika 2008 r. o ujostępniar:iu infłlrmacji
s §rodowisku i jego

sPolecaeńsiwa * o*ł.o*i* sro;;;;d;;r""
:*h'oT,*,,udziale
;nach oddzia§.w,ania na środowisko" wrae
rPrredłoŻenitrn
raPortu.oddziaływania płzedsiętzięcia na
,§rodovdsk9],, *r.lyniku il§;ffi;fr'!
analirY r:stalono, Że zgłdnie."ń.gl ust.
l pkt2'uroĘ rani" 7lipca 1994r prarłłobudowlane (§e.U,
2CIJ8r' Poz, l20Ż) rio
PodstawowYch ouo*iąulr,o*
*r*r,it*xl**zno*b.udowlanej
'{ecyaji
i nadzoru budowalnego naleĘ *lęa"}
innyrni "Ó**"ra*inistracjiadministracyjnycb w sprarvł,ch
okreŚlonYch ustawa, w tym decyzli poz*ole* "y§"*-ii.
,," ;;;;;, Biarąc powyższe płd uwagę
właściwyrndo rozpatraenia petycli#ryi
*ł.*ri* jex §tarnsti PJwiatu §ielskiega,
'rgane§}

&.{iędzyrze*ze {iórne, cinia 2& stycznia :[}i 9 r,

\l11;;..;;:l;
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,ł3-]85,Iasięnica 159
D*ł,; ustanowienia clbszaru ł-lgtaniczonegci uzytkowania
i zasad kształtowłnia zabudol,v,v i
eagospodarcwania teręnór.v MięCzyrze*za $ć*ego,
będąc3l*h w *drtziaływ*nix dr*gi
ckspretowej §5?. przyległyclr d* potaku Rudawki.

r}§TYC.§,,{

ał, ń3 K*xstyłrrcji RF w związku z wt",7 pkt 1, 2 i 3 Ustaiq, z dni* l1
lipea
2014 r, o petycjach, w r"wiąrku x art. 24i Kodęksrr postepowanią
adminisiracyjłego. jako
illa mocy

pro*koiogi*zne §iowa*rysecni*

ł sicdzibą lv

&{iędeyrż§fżu §órnym

repleze*tujące sp*łecznośćl*kail:ą, wn*sinry ił,
interesie publi*zn},5p żądanie, ł::

1.

2.

:

§iwięrduenie zachowania poprawności łrzyskania
decyzji pozwaleń na budorvę l*b
enrian"v *Pclsob* rrŻY"iknwania, dla których
uzyskarrie rlecyzji a środowiskcwych
Llwłinrn*kowaniach było lą}r§ag*n*x rą, śvriętlę
Łistavry z dnia3 przdeiemika 20S8 r. o
udostęPnianiu inf*nnłlcji o §rodorvisku i jego
ochr*nie, *c{ziale spłłeczeństwaw
achrłnię §rodowiska oraz o o*enach odclziaływania na śr.odorłiskr:,
wfaf, ,z
przedł*zen ien: rap*rtu ociciziĄwnłri a przedsię
wzięcirr na środnwisko.
-r ,"
{

ł.

l
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l

działania w pgkresie spr:rądzenia rmiany miejscorvego planu zagospodarowarria przestrzenne8o
odpcwiada wójt. §l związku z p*wyższym r*zpairzenie petycji w tym zakesie należy do W§jta SminY
Jasienicy.

Biorąc polłyższe pod uwagę przedstawia się uchwalę iv pf§psą§wanyrx brzrrrieniu.
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aasrych łbserwałji rłNioskuj*my, ż§ eo najmni*j ti,ly podmi*ty pr*wadące
driałalnośćg*spodarczą wts wskazanlm obsznrze nie przestrzega,}ą prawa lckalnego
ustang\ilianę§o prx§u Radę Gminy Jasieni*a w zakresię zased ksutaitcwania xabudowy i
ragasPodarowania teręnu akreśl*nych w § 1S obowiązującego Miejsc*wega Planu
Zagospodnrowa*ia Prz*stxennegó gmrny Jąsię§ica dia §CIłęctwa Międąrzecre fióme,
prryjęt*go Uchwałą Rady §nriny JasięnicaNr XXV§l357/2CI{)§ z dnia ż4 lutego 30S5 r,
W uwiąuku z płwyiszym wnicskujemy jak na wstępie, dekiorują* jędnocce§nig ud§iał
w Ps§tęPswaniu, w zake§ie merytorycznp§ i eksperekim, równiee z wykarrystaniem
potcncjafu intelękfualnega czł*nków §§§zego §towarrysxnia.
Przedstawi ciel §tnwarły sr*§i a
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