


załącznik nr 2  
do Uchwały Nr VII/44/2011 

Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 11 maja 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

miejscowego planu 
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.) Rada Gminy Krzykosy, w oparciu 
o oświadczenie Wójta Gminy Krzykosy w sprawie braku uwag do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru 
geodezyjnego Miąskowo – teren boiska sportowego i zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Murzynówku wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.  



załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VII/44/2011 

Rady Gminy Krzykosy 
z dnia 11 maja 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) i 
art. 167 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy Krzykosy rozstrzyga, co następuje: 
 

1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. 

 
Do zadań własnych Gminy należy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, budowa dróg, 
sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulic. Uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, który wyznacza nowe tereny do zainwestowania, a także 
określa przebieg nowych dróg i infrastruktury technicznej, powoduje powstanie tego 
obowiązku na terenie objętym miejscowym planem. Gmina jednakże, z uwagi na ograniczone 
środki budżetowe, obowiązki te może rozłożyć w czasie. 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Krzykosy dla obszaru geodezyjnego Miąskowo – teren boiska sportowego i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w Murzynówku nie przewiduje się realizacji inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, 
które należą do zadań własnych gminy i co za tym idzie, nie pojawiają się obciążenia 
finansowe dla gminy z tego tytułu. 
 

2. Zasady finansowanie zapisanych w miejscowym planie inwestycji.  
 
W związku z tym, że uchwalenie miejscowego planu nie przewiduje realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, nie zachodzi 
konieczność ustalenia zasad ich finansowania.  
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