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Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy
Zgodnie z art. 17 ust. pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) projekt zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu
w dniach od 10 października 2014 r. do 3 listopada 2014 r. W wyznaczonym terminie nie wniesiono
żadnej uwagi do protokołu. W dniu 24 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach
odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Podczas dyskusji do protokołu uwagę złożyła Pani Anna
Czerwińska – treść uwagi: „Sprzeciw przeciwko powiększaniu terenów górniczych w kierunku
zabudowy mieszkaniowej. Kopalnia generuje hałas, zwiększenie ruchu pojazdów ciężarowych o dużej
ładowności, które powodują także niszczenie nawierzchni dróg. Wyrobiska odbierają wody gruntowe
z terenów mieszkalnych. Na terenie wsi Garby znajdują się duże obszary przeznaczone pod kopalnie,
które są nieeksploatowane na dzień dzisiejszy. Powiększenie terenów kopalni obniża wartość terenów
budowlanych i zniechęca inwestorów do osiedlania się na tych terenach. Zgodnie z mpzp gminy
uchwalonym w 2007 r. teren kopalni był usytuowany w większej odległości od zabudowy
mieszkaniowej. Obecnie zmienia się te zapisy”. Powyższa uwaga została nieuwzględniona
rozstrzygnięciem Wójta Gminy Krzykosy z dnia 05.12.2014 r., dokonanym na podstawie art. 17
pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz na podstawie art. 42 pkt 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235
ze zmianami). W wyznaczonym terminie przyjmowania uwag, tj. do dnia 19 listopada 2014 r.
włącznie, do Urzędu Gminy Krzykosy nie wpłynęła żadna uwaga w przedmiotowej sprawie. Mając
na uwadze fakt, że ustalenia projektu zmiany planu miejscowego są zgodne z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy i nie naruszają
ich oraz że przedmiotem zmiany planu miejscowego jest powiększenie istniejącej kopalni kruszywa
naturalnego – Rada Gminy Krzykosy rozstrzyga o nieuwzględnieniu uwagi wniesionej
przez Panią Annę Czerwińską do protokoły z przeprowadzenia dyskusji publicznej.

Przewodniczący
Rady Gminy
(‐) Wiesław Zając

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Krzykosy o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu,
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. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy rozstrzyga,
co następuje:
§ 1. Określa się sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które należą do zadań własnych
gminy.
§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji:
a) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in.
ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym,
gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska.
§ 3. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:
a) wydatki z budżetu gminy;
b) środki z Unii Europejskiej.
Przewodniczący
Rady Gminy

