
 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/209/2013 

RADY GMINY STOLNO 

z dnia 14 czerwca 2013 r. 

w sprawie w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zał. Nr 2 i w zał. Nr 3 Uchwały XXV/197/2013 

z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy 

Stolno I” dla terenów w gminie Stolno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594); art. 14-19, art. 20, art. 23-26, art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, ze zmianami z 2012 r.: poz. 951; 

poz.1445; z 2013 r.: poz. 21), w związku z Uchwałą Nr XXV/197/2013 z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Stolno I” dla terenów w gminie Stolno 

ogłoszoną 21maja 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod poz. 1993, 

Rada Gminy Stolno uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W Uchwale Nr XXV/197/2013 z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Stolno I” dla terenów w gminie Stolno sprostować omyłkę 

pisarską w załączniku Nr 2, który miał brzmienie:  

„ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY STOLNO O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO „PARK WIATROWY STOLNO I” DLA TERENÓW W GMINIE STOLNO  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Stolno rozstrzyga co następuje:” 

a powinien mieć brzmienie:  

„ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY STOLNO O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO „PARK WIATROWY STOLNO I” DLA TERENÓW W GMINIE STOLNO  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Stolno rozstrzyga co następuje:  

W okresie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy 

Stolno I” dla terenów w gminie Stolno do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym terminie po wyłożeniu, 

jak również podczas przeprowadzonej dyskusji publicznej dotyczącej planu, nie zostały wniesione żadne uwagi 

do projektu planu.” 

 

§ 2. W Uchwale Nr XXV/197/2013 z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Stolno I” dla terenów w gminie Stolno sprostować omyłkę 

pisarską w załączniku Nr 3, który miał brzmienie:  

„ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY STOLNO ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2013 r.

Poz. 2223



Rozstrzygnięcie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Stolno I” 

dla terenów w gminie Stolno, sporządzone zostało na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 

oraz w związku z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 

z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 1 pkt. 2, 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 

w nawiązaniu do „Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Park Wiatrowy Stolno I” dla terenów w gminie Stolno.” 

a powinien mieć brzmienie: 

„ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY STOLNO ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH  

Rozstrzygnięcie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Stolno I” 

dla terenów w gminie Stolno, sporządzone zostało na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz 

w związku z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. 

Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), w nawiązaniu do „Prognozy skutków 

finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Stolno I” dla 

terenów w gminie Stolno.  

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Jedna z kategorii zadań 

własnych gminy obejmuje infrastrukturę techniczną.  

Pod pojęciem infrastruktury technicznej (zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia z 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) należy 

rozumieć – budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.  

Do zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury technicznej należą sprawy:  

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiana odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,  

- działalności w zakresie telekomunikacji. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidziane do realizacji na podstawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Stolno I” dla terenów położonych w gminie Stolno, 

stanowią:  

- budowa i modernizacja publicznych dróg gminnych,  

- utrzymanie, modernizacja i rozbudowa istniejących jak i budowa projektowanych sieci 

wodnokanalizacyjnych oraz gazowych wraz z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do wykonania 

projektowanych przyłączy.  

1) Projektowane bądź wymagające modernizacji drogi gminne stanowią odcinki przebiegające w liniach 

rozgraniczających dróg/ulic oznaczonych na rysunku planu jako:  

- 57.KD-L, 

- 59.KD-L; 

2) Sieć wodociągowa wymagająca utrzymania i rozbudowy stanowią odcinki przebiegające wzdłuż linii 

rozgraniczających drogi/ulice publiczne; 

3) Sieć kanalizacji sanitarnej wymagająca budowy stanowią odcinki przebiegające wzdłuż linii 

rozgraniczających drogi/ulice publiczne. 

2. Sposób realizacji inwestycji: Realizacja powyższych inwestycji z zakresu sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej, należących do zadań własnych gminy i zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Stolno I” dla terenów położonych w gminie Stolno, 

odbywać się powinna zgodnie z 2 z 2 założeniami określonymi w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy Stolno uchwalonego uchwałą nr XXVI/163/09 z dnia 9 lipca 2009 r. Realizacja 

inwestycji z zakresu dróg gminnych na terenie planu powinna odbywać się zgodnie z przepisami szczególnymi. 

Zaleca się etapowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stosownie do możliwości budżetowych 

gminy (właściwych organów administracji publicznej), zgodnie z przepisami ustawy z dnia z 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Działania podejmowanie w zakresie rozwoju 

i modernizacji infrastruktury powinny odbywać się systematycznie oraz w ramach możliwości - kompleksowo 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 2223



– np. budowa i modernizacja dróg wraz z budową i modernizacją sieci infrastruktury technicznej, co pozwala 

zdobyć oszczędności zarówno finansowe, jak i czasowe oraz rozwiązać problem kolizji technicznych. Zaleca 

się bieżące monitorowanie i koordynowanie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, na 

wszystkich etapach tj., budowy, rozbudowy i modernizacji sieci. Należy kształtować system wodociągowy 

w sposób pozwalający na zapewnienie ciągłości dostaw wody poprzez np. tworzenie układów pierścieniowych; 

zmierzające docelowo do spięcia wszystkich wodociągów w jeden system wodociągowy dla całej gminy. 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej powinna przebiegać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. Należy realizować programy budowy, nie tylko dając gwarancję możliwie szybkiej 

realizacji zamierzenia, ale również gwarantując wysoką jakość wykonania inwestycji.  

3. Zasady finansowania: Źródła finansowania zadań gminnych mogą pochodzić z:  

- dochodów własnych Gminy, 

- różnego rodzaju dotacji, 

- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

- kredytów, pożyczek preferencyjnych, 

- środków prywatnych, na podstawie porozumienie publiczno-prywatnego." 

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

  

 Przewodnicząca  

Rady Gminy 

Halina Kołodziejek 
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