
Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XLIX/304/2018  

Rady Gminy Krzykosy 

z dnia 24 sierpnia 2018 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 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994, ze zm.) i art. 216 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, 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 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, obejmująca działkę nr 12 w Pięczkowie 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 zmiany miejscowego planu nie przewiduje realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, nie 

zachodzi konieczność ustalenia zasad ich finansowania.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

       (-) Michał Grochowski 


