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UCHWAŁA RADY GMINY KROŚNICE 
NR XXI/171/09 

z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, we wsi Czarnogoździce 

dla działek o numerach ewidencyjnych 23/1, 23/2 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z późn. zmian.) oraz w zwiņzku z uchwałņ nr VII/48/07 z dnia 25 lipca  
2007 r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Kroņnice, we wsi 
Czarnogoździce dla działek o numerach ewidencyjnych 23/1, 23/2, 
po stwierdzeniu zgodnoņci z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroņnice uchwala, 
co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze Gminy Kroņnice, 
we wsi Czarnogoździce dla działek o numerach 
ewidencyjnych 23/1, 23/2, zwany dalej planem. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiņcym załņcznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

3. Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ: 
1) załņcznik nr 1 – rysunek planu sporzņdzony 

na mapach zasadniczych w skali 1:1000, sta-
nowiņcy integralnņ częņń uchwały,  

2) załņcznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

3) załņcznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżņ do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

§ 2 

W granicach obszaru objętego planem nie wystę-
pujņ następujņce elementy, których okreņlenie jest 
obowiņzkowe, zgodnie z  art. 15 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami), zwanej dalej ustawņ: 
1) podlegajņce ochronie ustalone na podstawie 

odrębnych przepisów: 
a) tereny narażone na niebezpieczeństwo po-

wodzi, 
b) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziem-

nych, 
2) wymagajņce okreņlenia szczegółowych zasad i 

warunków scalania nieruchomoņci, 

3) wymagajņce okreņlenia sposobu i terminu tym-
czasowego zagospodarowania, urzņdzania 
i użytkowania terenów. 

§ 3 

Następujņce okreņlenia stosowane w uchwale 
oznaczajņ: 
1) w zakresie ustaleń ogólnych: 

a) plan – ustalenia dotyczņce obszaru okreņlo-
nego w § 1 uchwały,  

b) przepisy odrębne – aktualne przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi, a także ratyfi-
kowane umowy międzynarodowe, prawo-
dawstwo organizacji i organów międzynaro-
dowych, których Rzeczpospolita Polska jest 
członkiem, oraz prawo Unii Europejskiej 
obowiņzujņce w regulowanej dziedzinie, 

2) w zakresie zasad zagospodarowania terenu: 
a) linia rozgraniczająca − linia rozgraniczajņca 

tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania, której przebieg 
okreņlony na rysunku planu ma charakter 
wiņżņcy i nie może ulegań przesunięciu w 
ramach realizacji planu, 

b) podstawowe przeznaczenie terenu − prze-
znaczenie, które w ramach realizacji planu 
winno stań się dominujņcņ formņ wykorzy-
stania terenu; w ramach przeznaczenia pod-
stawowego mieszczņ się elementy zagospo-
darowania bezpoņrednio z nim zwiņzane, 
warunkujņce prawidłowe korzystanie 
z terenu, 

c) dopuszczalne przeznaczenie terenu − prze-
znaczenie, które może byń realizowane jako 
uzupełnienie lub wzbogacenie funkcji pod-
stawowej, 

d) teren – obszar o okreņlonym przeznaczeniu 
i zasadach zagospodarowania, wydzielony 
na rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi 
i oznaczony symbolem, 
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e) urządzenia towarzyszące – należy przez to 
rozumień obiekty komunikacji, technicznego 
wyposażenia i infrastruktury technicznej oraz 
inne urzņdzenia pełniņce służebnņ rolę wo-
bec przeznaczenia podstawowego, 

f) dach o symetrycznie nachylonych połaciach 
– dach o jednakowym kņcie nachylenia 
głównych połaci budynku oraz symetrii 
układu głównych połaci w płaszczyźnie ņcia-
ny usytuowanej w linii zabudowy lub będņ-
cej elewacjņ frontowņ, 

3) w zakresie ładu przestrzennego: 
a) kąt nachylenia połaci dachowych − kņt 

mieszczņcy się w zakresie okreņlonym w 
przepisach szczegółowych uchwały, jedna-
kowy dla głównych połaci dachowych bu-
dynku, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia 
ograniczajņca obszar, na którym dopuszcza 
się wznoszenie budynków oraz okreņlonych 
w ustaleniach planu rodzajów budowli na-
ziemnych niebędņcych liniami przesyłowy-
mi, sieciami uzbrojenia terenu lub tereno-
wymi urzņdzeniami komunikacji,  

c) wskaźnik zabudowy – należy przez to rozu-
mień powierzchnię terenu zajętņ przez budy-
nek w stanie wykończonym, do powierzchni 
działki, 

d) wysokość zabudowy – wysokoņń obiektu 
mierzona w metrach w linii elewacji fronto-
wej od poziomu terenu (w odniesieniu do 
gruntu rodzimego) i odnoszņca się do kale-
nicy obiektu oraz wyrażona w iloņci kondy-
gnacji nadziemnych wraz z poddaszem. 

§ 4 

1. Następujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 
1) oznaczenia ogólne: 

a) granica obszaru objętego planem, 
b) linie rozgraniczajņce tereny o różnym 

przeznaczeniu i różnych zasadach zago-
spodarowania, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
d) symbol okreņlajņcy przeznaczenie terenu, 

2) oznaczenia dotyczņce zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego zabytków i dóbr kultury 
współczesnej: 
a) granica strefy ochrony zabytków arche-

ologicznych, 
b) granica strefy podstawowej ochrony kon-

serwatorskiej. 
2. Oznaczenia dotyczņce zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji – 
miejsce obsługi komunikacyjnej. 

§ 5 

1. Ustala się teren usług sportu i rekreacji, ozna-
czony na rysunku planu symbolem US, dla 
którego obowiņzujņ następujņce rodzaje prze-
znaczenia: 
1) podstawowe – usługi sportu i rekreacji, ro-

zumiane jako obiekty i urzņdzenia zwiņzane 
z kulturņ fizycznņ i wypoczynkiem, takie jak 
boiska, place gier i zabaw,  

2) dopuszczalne − usługi publiczne, rozumia-
ne jako budynki i urzņdzenia przeznaczone 
do wykonywania funkcji usługowych w 
dziedzinach o charakterze ogólnospołecz-
nym, w szczególnoņci z zakresu wychowa-
nia i oņwiaty (w tym ņwietlicy wiejskiej), 
zdrowia; powierzchnia użytkowa usług nie 
może przekraczań 30% powierzchni terenu, 

3) dopuszczalne − urzņdzenia towarzyszņce 
oraz zieleń. 

2. Ustala się następujņce zasady kształtowania 
ładu przestrzennego: 
1) ustala się nieprzekraczalnņ linię zabudowy 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 
2) ustala się następujņce zasady rozmieszcza-

nia urzņdzeń informacyjnych i reklamo-
wych: 
a) dopuszcza się umieszczanie szyldów lub 

tablic informacyjnych zwiņzanych bez-
poņrednio z przeznaczeniem podstawo-
wym terenu oraz działalnoņciņ gospo-
darczņ i administracyjnņ, prowadzonņ w 
istniejņcych na tym terenie budynkach,  

b) dla tablic informacyjnych umieszcza-
nych w strefie wejņciowej budynku 
obowiņzuje zgrupowane w pionie lub 
poziomie, jednakowe wymiary i jedna-
kowe tło, 

c) zakazuje się lokalizacji banerów. 
3. Ustala się następujņce zasady kształtowania 

zabudowy i urzņdzania terenu: 
1) wysokoņń zabudowy nie może przekroczyń 

9 m oraz dwóch kondygnacji nadziemnych, 
to jest parter i poddasze użytkowe, 

2) w zakresie kształtowania dachów ustala 
się: 
a) należy stosowań dachy dwuspadowe, w 

układzie symetrycznym,  
b) kņt nachylenia połaci dachowych od 

40°−45°, krytych dachówkņ ceramicznņ 
lub cementowņ w kolorze ceglastym 
matowym; dopuszcza się pokrycie da-
chu blachņ dachówkopodobnņ 
w kolorze czerwonym matowym, 

c) zakaz stosowania dachów o połaciach 
mijajņcych się na wysokoņci kalenicy, 

3) maksymalny wskaźnik zabudowy terenu 
wynosi 10%, 

4) dopuszcza się lokalizowanie garażów wbu-
dowanych; dopuszcza się garażowanie wy-
łņcznie samochodów osobowych i małych 
dostawczych, 

5) dla obiektów budowlanych należy zapew-
niń miejsca na pojemniki i kontenery służņ-
ce do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych, które należy urzņdziń w następujņ-
cy sposób: 
a) umożliwiń segregację odpadów, 
b) osłoniń ogrodzeniem o wysokoņci co 

najmniej 1,5 m.  
4. Ustala się następujņce zasady ochrony i 

kształtowania ņrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego:  
1) zakazuje się odprowadzania ņcieków do 

wód gruntowych, powierzchniowych oraz 
do gleby i gruntów, 
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2) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu: 
a) obszaru specjalnej ochrony ptaków Na-

tura 2000 „Dolina Baryczy” (kod obszaru 
PLB 20001) zgodnie z Rozporzņdzeniem 
Ministra Ņrodowiska z dnia 5 wrzeņnia 
2007 r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U.  
Nr 179, poz. 1275), 

b) projektowanego − potencjalnego spe-
cjalnego obszaru ochrony siedlisk Natu-
ra 2000 „Ostoja nad Baryczņ”,  

3) na obszarach, o których mowa w pkt 2, 
obowiņzujņ przepisy odrębne w zakresie 
ochrony przyrody, a w szczególnoņci zapisy 
zawarte w art. 33−39 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880), 

4) obszar objęty planem znajduje się w zasię-
gu Parku Krajobrazowego „Dolina Bary-
czy” − uwzględnia się zasady ochrony ņro-
dowiska przyrodniczego, wynikajņce z Roz-
porzņdzenia Wojewody Dolnoņlņskiego 
z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, (Dz. 
Urz. Woj. Dolnoņlņskiego Nr 88, poz. 1012), 

5) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 
nr 303 – Pradolina Barycz – Głogów (E). 

5. Ustala się następujņce zasady dotyczņce gra-
nic i sposobów zagospodarowania terenów, 
na podstawie przepisów odrębnych, w tym te-
renów górniczych − teren znajduje się w za-
sięgu obszaru i terenu górniczego „Wierz-
chowice”, dla którego uwzględnia się nakazy, 
zakazy i ograniczenia, wynikajņce z Koncesji nr 
11/95 z dnia 22 maja 1995 r. wydanej przez 
Ministra Ochrony Ņrodowiska Zasobów Natu-
ralnych i Leņnictwa nr BKk/MN/844/95 z dnia 
22 maja 1995 r., na bezzbiornikowe magazy-
nowanie gazu ziemnego w górotworze w ob-
rębie obszaru górniczego „Wierzchowice”. 

6. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej: 
1) wyznacza się podstawowņ strefę ochrony 

konserwatorskiej, zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku planu, dla której ustala się: 
a) nowņ zabudowę należy zharmonizowań 

z historycznņ kompozycjņ przestrzenno-
architektonicznņ w zakresie lokalizacji, 
rozplanowania, skali, ukształtowania 
bryły, w tym kształtu i wysokoņci dachu, 
poziomu posadowienia parteru, rozwiņ-
zań architektonicznych, materiału ele-
wacyjnego oraz przy nawiņzaniu do hi-
storycznej zabudowy miejscowoņci 
Czarnogoździce, 

b) w zakresie stosowania dachów obowiņ-
zujņ ustalenia ust. 3 pkt 2, 

c) zakazuje się okładzin elewacyjnych 
z tworzyw sztucznych lub blaszanych, 

d) zakazuje się budowy ogrodzeń betono-
wych z elementów prefabrykowanych 
i ogrodzeń pełnych, 

e) linie energetyczne i telekomunikacyjne 
należy projektowań jako kablowe, 

2) wyznacza się strefę ochrony zabytków ar-
cheologicznych, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, dla której ustala się: 

a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwiņ-
zane z pracami ziemnymi należy uzgod-
niń z właņciwym Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków, co do koniecznoņci 
ich prowadzenia pod nadzorem arche-
ologicznym i za pozwoleniem właņciwe-
go Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków, 

b) nadzór archeologiczny i ratownicze ba-
dania archeologiczne, prowadzone przez 
uprawnionego archeologa, odbywajņ 
się na koszt inwestora, 

c) pozwolenie konserwatorskie, o którym 
mowa w lit a), należy uzyskań przed wy-
daniem pozwolenia na budowę i dla ro-
bót niewymagajņcych pozwolenia na 
budowę – przed realizacjņ inwestycji,  
tj. przed uzyskaniem zaņwiadczenia po-
twierdzajņcego akceptację przyjęcia 
zgłoszenia wykonywania robót budow-
lanych. 

7. Ustala się wymagania wynikajņce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) dopuszcza się umieszczanie urzņdzeń tech-

nicznych i zieleni oraz prowadzenie sieci in-
frastruktury technicznej w formie niekolidu-
jņcej z przeznaczeniem podstawowym 
i zgodnie z przepisami odrębnymi, 

2) dopuszcza się umieszczanie obiektów ma-
łej architektury i noņników reklamowych na 
warunkach zgodnych z przepisami odręb-
nymi z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w 
ust. 6. 

8. Ustala się następujņce zasady dotyczņce sca-
lania i warunków podziału nieruchomoņci: 
1) dopuszcza się wydzielenie dwóch działek, 

których powierzchnia nie może byń mniej-
sza niż 1000 m2, z zastrzeżeniem pkt 3, 

2) szerokoņń frontu działki nie może byń 
mniejsza niż 30 m, 

3) dopuszcza się wydzielania działek przezna-
czonych pod lokalizację urzņdzeń infra-
struktury technicznej; wielkoņń tych działek 
należy ustalań w dostosowaniu do parame-
trów technicznych lokalizowanych urzņ-
dzeń oraz potrzeb ich obsługi. 

9. Ustala się następujņce zasady obsługi w za-
kresie infrastruktury technicznej: 

1) należy zapewniń dostęp do urzņdzeń in-
frastruktury technicznej, 

2) dopuszcza się możliwoņń lokalnego wyko-
rzystania istniejņcych sieci, ich rozbudo-
wy oraz budowy nowych urzņdzeń, 

3) dopuszcza się możliwoņń realizacji nieza-
leżnych systemów zaopatrzenia w infra-
strukturę technicznņ, 

4) w przypadku zaistnienia konfliktu pomię-
dzy obiektami sieciowymi a projektowa-
nym zainwestowaniem terenu, dopuszcza 
się przełożenie lub kablowanie sieci, 

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elek-
trycznņ − ustala się rozbudowę sieci elek-
troenergetycznej w sposób zapewniajņcy 
obsługę projektowanych budynków 
i urzņdzeń,  

6) ustala się rozbudowę gminnej sieci wo-
dociņgowej w sposób zapewniajņcy ob-
sługę projektowanych budynków i urzņ-
dzeń, 
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7) ustala się rozbudowę gminnej sieci kana-
lizacyjnej w sposób zapewniajņcy obsługę 
projektowanych budynków i urzņdzeń, 
z przesyłem do oczyszczalni ņcieków,  

8) obsługę terenu w zakresie odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych należy 
prowadziń według następujņcych zasad: 
a) wody opadowe i roztopowe odprowa-

dzane będņ na terenach uzbrojonych 
do istniejņcych odcinków kanalizacji 
deszczowej, a z pozostałego terenu 
powierzchniowo w teren lub do istnie-
jņcych wód powierzchniowych i urzņ-
dzeń wodnych, 

b) wody opadowe mogņce ulec zanie-
czyszczeniu zwiņzkami ropopochod-
nymi z terenu powierzchni utwardzo-
nych, miejsc postojowych, parkingów 
należy po uprzednim oczyszczeniu w 
urzņdzeniach oczyszczajņcych odpro-
wadziń do systemu odprowadzania 
wód powierzchniowych, z uwzględ-
nieniem przepisów odrębnych, 

c) dopuszcza się zagospodarowanie wód 
opadowych w obrębie działki i wyko-
rzystanie ich do celów zwiņzanych 
z utrzymaniem czystoņci na terenie 
oraz pielęgnacjņ zieleni, 

9) obsługę terenu w zakresie gospodarki 
odpadami należy zapewniń poprzez wy-
wóz odpadów komunalnych na zorgani-
zowane wysypisko, 

10) obsługę terenu w zakresie zaopatrzenia w 
ciepło należy zapewniń z indywidualnych 
lub grupowych źródeł zaopatrzenia w cie-
pło, w oparciu o zasilanie: 
a) energiņ elektrycznņ, 
b) paliwami płynnymi, 
c) paliwami stałymi z zastosowaniem 

technologii o wysokiej sprawnoņci 
grzewczej i niskiej emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery, 

d) odnawialne źródła energii oraz ukła-
dami mieszanymi wykorzystujņcymi 
odnawialne źródła energii i źródeł 
energii o których mowa w lit. a−c, 

11) dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci 
gazowej, 

12) zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy z 
sieci rozdzielczej, przyłņczenie obiektów 
powinno odbywań się w oparciu o przepisy 
odrębne, po spełnieniu warunków tech-
nicznych i ekonomicznych przyłņczenia,  

13) do czasu realizacji sieci gazowej dopusz-
cza się korzystanie ze zbiorników stacjo-
narnych lokalizowanych w obrębie nieru-
chomoņci, zgodnie z przepisami odręb-
nymi, 

14) dopuszcza się budowę sieci telekomuni-
kacyjnej. 

10. Ustala się następujņce zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
1) należy zapewniń dojazd do wszystkich 

urzņdzeń i budynków w obrębie terenu, 
2) obsługa komunikacyjna będzie się odby-

wań z istniejņcego wjazdu oznaczonego na 
rysunku planu poprzez  drogę dojazdowņ 

oznaczonņ na rysunku planu symbolem 
KDd posiadajņcņ podłņczenie do drogi wo-
jewódzkiej nr 448, 

3) ustala się obowiņzek wydzielenia (w tym w 
garażach) dla samochodów użytkowników 
stałych i przebywajņcych okresowo, w ilo-
ņci nie mniejszej niż 8 miejsc postojowych. 

11. Okreņla się wysokoņń stawki procentowej, na 
podstawie której ustala się opłatę, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, na 1%. 

§ 6 

1. Ustala się teren drogi publicznej, oznaczony na 
rysunku planu symbolem KDd, dla której obo-
wiņzuje następujņce przeznaczenie:  
1) podstawowe − droga dojazdowa, pełniņca 

funkcję zatoki autobusowej oraz umożliwia-
jņca dojazd do terenu oznaczonego symbo-
lem US z podłņczeniem do drogi wojewódz-
kiej nr 448, 

2) dopuszczalne − urzņdzenia towarzyszņce 
oraz zieleń. 

2. Ustala się, dla terenu, o którym mowa w ust. 1, 
następujņce zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
1) dopuszcza się lokalizację urzņdzeń obsługi 

komunikacji zbiorowej, 
2) dopuszcza się lokalizację urzņdzeń sieci in-

frastruktury technicznej oraz zieleni i ele-
mentów małej architektury. 

3. Ustala się następujņce zasady ochrony i kształ-
towania ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-
turowego − obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 4 pkt 
2−4 oraz ust. 5. 

4. Ustala się wymagania wynikajņce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
a) dopuszcza się lokalizację zieleni oraz obiek-

tów małej architektury, prowadzenie sieci in-
frastruktury technicznej w formie niekolidu-
jņcej z przeznaczeniem podstawowym, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) zakazuje się umieszczania i noņników rekla-
mowych. 

5. Okreņla się wysokoņń stawki procentowej, na 
podstawie której ustala się opłatę, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, na 1%. 

§ 7 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Kroņnice. 

§ 8 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym    
Województwa Dolnoņlņskiego oraz na stronie in-
ternetowej Gminy Kroņnice. 
 
 

PRZEWODNICZŅCY 
RADY GMINY 

 
WŁADYSŁAW KLUCZNIK 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoņlņskiego Nr 109 – 13480 – Poz.  2252 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Krośnice nr XXI/171/09 
z dnia 30 marca 2009 r. 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoņlņskiego Nr 109 – 13481 – Poz.  2252 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Krośnice nr XXI/171/09 
z dnia 30 marca 2009 r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Krośnice, 

we wsi Czarnogoździce dla działek o numerach ewidencyjnych 23/1, 23/2 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami), Rada Gminy Kroņni-
ce rozstrzyga, co następuje: 
 
W zwiņzku z brakiem uwag wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglņdu do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozņ skutków ustaleń planu na ņrodowi-
sko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Krośnice nr XXI/171/09 
z dnia 30 marca 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 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 dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.159, 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),  art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o docho-
dach jednostek samorzņdu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Kroņnice roz-
strzyga, co następuje: 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
na obszarze gminy Kroņnice, we wsi Czarnogoździce dla działek o numerach ewidencyjnych 23/1, 23/2, 
przedmiotem rozstrzygnięcia sņ inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ do zadań 
własnych gminy, polegajņce na zagospodarowaniu terenu publicznego US – budowie ņwietlicy z placem 
manewrowym i niewielkim parkingiem. 

§ 2 

Zgodnie z „Prognozņ skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na obszarze gminy Kroņnice, we wsi Czarnogoździce dla działek o numerach ewidencyjnych 
23/1, 23/2”, inwestycje, o których mowa w § 1, polegań będņ na: 
1) budowie jednokondygnacyjnego budynku ņwietlicy, 
2) budowie przyłņczy: gazowe, wodne, kanalizacja, energia elektryczna, 
3) budowie drogi wewnętrznej, 
4) budowie parkingu 8-miejscowego. 

§ 3 

1. Szacunkowy koszt wykonania elementów wymienionych w § 2 wyniesie 787 640,- zł. 
2. Ostateczny koszt uzależniony będzie od cen materiałów i usług obowiņzujņcych w czasie realizacji 

inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu publicznego na wykonanie inwestycji. 
3. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bņdź innych źródeł finan-

sowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych. 
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