




     Załącznik Nr 3 
     do Uchwały Nr XXI/219/2009 
     Rady Gminy Widuchowa 
     z dnia  25 marca 2009 r. 

 
 
 
 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41             
i Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319       
i Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, 
Nr 220 poz.1413),  

Rada Gminy Widuchowa rozstrzyga co następuje: 
 
W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu usług sportu i rekreacji położonego w obrębie Krzywin, 
wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,           
nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Załącznik Nr 4 
   do Uchwały Nr XXI/219/2009 
   Rady Gminy Widuchowa 
   z dnia 25 marca 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury  

technicznej, które należą do zadań własnych gminy  
oraz zasad ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 
poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413), art. 7 ust. 
1, pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 
zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162   poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 
1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441  i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337;  
z 2007 r. Nr 48 poz. 327,    Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 
poz. 1458) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych                   
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) Rada Gminy Widuchowa rozstrzyga, co 
następuje: 
 
§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkańców stanowi zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r.               o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zadania własne 
gminy. 
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczone do zadań własnych gminy, 
zapisane w niniejszym planie obejmują realizacje sieci - przyłączy infrastruktury technicznej 
na potrzeby obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych. 
 
§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej  należące do zadań własnych gminy 
dotyczą terenu elementarnego KDW. 
 
§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 
1. Działania inwestycyjne dotyczą realizacji sieci infrastruktury technicznej - przyłączy 
prowadzonych od istniejących i projektowanych sieci w drodze wojewódzkiej nr 122             
na potrzeby obiektów i urządzeń na terenach: 1US, 2US, 3US, 4US.  
2. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
m. in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą                       o 
samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony        
środowiska. 
3. Sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym                  
się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej        
dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu. 
 
§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia  26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148  
z późniejszymi zmianami), przy czym: 
1) wydatki majątkowe gminy określi Rada Gminy p.n. „Wieloletni Plan Inwestycyjny”; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu ustala się w uchwale budżetowej; 



3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane                
są w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, zwanym „Wieloletnie       
programy inwestycyjne”. 
 
    § 5. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej wskazane w § 2 finansowane będą z         
    budżetu gminy. 
 


