Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …...................
Rady Gminy Krokowa
z dnia …...........................

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w si Klanino gmina
Krokowa
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Krokowa rozstrzyga co następuje:
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kłanino, gmina Krokowa
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 11
stycznia 2018 r. do 09 lutego 2018 r. Termin składania uwag podany został w ogłoszeniu o wyłożeniu
projektu planu do publicznego wglądu i upłynął w dniu 28 lutego 2018 r.
W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w ustalonym terminie składania
uwag, złożono ……………………….. w trakcie dyskusji publicznej w dniu 01 lutego 2018 r. złożono
………………………uwag.
Wójt Gminy Krokowa rozpatrzył złożone uwagi w dniu …………………………….
2. Rozstrzygnięcia Rady Gminy Krokowa w sprawie złożonych uwag, o których mowa w pkt. 1 i nie
uwzględnionych przez Wójta Gminy Krokowa, jest następujące:
1) …
2) …

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały …..............
Rady Gminy Krokowa
z dnia …...........

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych, gminy zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Klanino, gmina Krokowa
oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm) Rada Gminy Krokowa rozstrzyga co następuje:
1. Na obszarze objętym planem nie występują projektowane inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej zaliczone do zadań własnych gminy.

2. Na obszarze objętym planem występują następujące projektowane inwestycje z zakresu
infrastruktury komunikacyjnej zaliczone do zadań własnych gminy:
a) budowa zachodniego i północnego odcinka drogi publicznej 003.KDD;
b) budowa (modernizacja) drogi wewnętrznej 004.KDW1 (jako ciągu pieszo – jezdnego);
c) budowa drogi wewnętrznej 005.KDW2 (jako terenu komunikacji pieszej).
Budowa i modernizacja dróg wewnętrznych z uwagi na położenie na działkach stanowiących
własność gminy Krokowa, jest zadaniem własnym gminy będzie finansowana z budżetu Gminy
Krokowa, z możliwym współfinansowaniem ze środków zewnętrznych.

Przewodniczący Rady Gminy

