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Załącznik nr 2 do uchwały nr 117/VI/ 
/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia  
8 lipca 2011 r. 

 
1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglą-

du  projektu planu miejscowego  
 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Sza-
lejów Dolny  był  wyłoşony do publicznego wglņdu  w siedzibie Urzňdu Gminy w dniach od 5 maja 2011 
do 25.05.2011 roku. Informacjň o terminie wyłoşenia projektu planu do publicznego wglņdu, dyskusji 
publicznej i moşliwości zgłaszania uwag Wójt Gminy Kłodzko zawiadomił za pomocņ ogłoszenia 
umieszczonego w Tygodniku Powiatowym Euroregio Glacensis z dnia 17/689/2011 roku oraz na tablicy 
ogłoszeń urzňdowych Urzňdu Gminy Kłodzko. Projekt planu wyłoşono wraz  z „Prognozņ oddziaływania 
na środowisko”.  

W trakcie wyłoşenia planu do publicznego wglņdu oraz w terminie 14 dni po wyłoşeniu planu nie 
wpłynňły şadne uwagi.   

W dniu 25.05.2011 roku, o godz. 1100 wyznaczono termin dyskusji publicznej. Stawili siň projektanci 
planu oraz współpracujņcy przedstawiciele Urzňdu Gminy. Nie przybyły inne osoby zainteresowane pla-
nem. Nie  zgłoszono uwag do planu. Stwierdza siň, şe plan miejscowy zyskał akceptacjň zainteresowa-
nych stron oraz społeczeństwa gminy. 
 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr 117/VI/ 
/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia  
8 lipca 2011 r. 

 
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, należących do zadań własnych Gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych. 
 

Dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymienionego 
w punkcie 1, opracowano Prognozň skutków finansowych uchwalenia planu zawierajņcņ: 
analizň ustaleń planu miejscowego; 
prognozowane koszty i dochody inwestycyjne. 

Realizacja programu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga wykona-
nia prac infrastrukturalnych naleşņcych do zadań gminy. 

Z opracowanej prognozy kosztów i dochodów wynika, şe:  
prognozowane koszty do poniesienia przez Gminň Kłodzko wynoszņ  0 zł, 
prognozowane przychody do uzyskania przez Gminň Kłodzko wynoszņ  1 641 712,5 zł. 
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UCHWAŁA NR VIII.47.2011 
 RADY GMINY ZAGRODNO 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą  

w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) i 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 póŝn. zm.), w zwiņzku z uchwałņ 
nr XXXI/167/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 

stycznia 2010 r. w sprawie przystņpienia do spo-
rzņdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu przeznaczonego na lokali-
zacjň elektrowni wiatrowych z infrastrukturņ towa-
rzyszņcņ w rejonie miejscowości Radziechów 
i Jadwisin, zmienionņ uchwałņ nr VIII.45.2011 Rady 
Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r. uchwala 
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siň miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenu przeznaczonego na lokalizacjň elek-
trowni wiatrowych z infrastrukturņ towarzyszņcņ 
w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin. 

Rozdział 1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1. Plan obejmuje obszar w granicach, określo-
nych na rysunku planu, stanowiņcym załņcznik nr 
1 do niniejszej uchwały, jako granica opracowania. 

§ 2. 1. Integralnymi czňściami uchwały sņ: 
1) załņcznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 2 000; 
2) załņcznik nr 2 – „Sposób realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşņ do zadań własnych 
gminy, oraz zasady ich finansowania”; 

3) załņcznik nr 3 – „Rozstrzygniňcie dotyczņce 
sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do 
projektu planu”. 

2. Załņczniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 1, 
nie sņ ustaleniami planu. 

§ 3. 1. W planie określono: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jņce tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objňtych planem miej-
scowym; 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

9) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i uşytkowania terenów; 

10) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
2. W planie nie zostały określone, ze wzglňdu 

na brak wystňpowania: 
1) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów; 

2) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. 1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały mowa o: 
1) uchwale – naleşy przez to rozumień niniejszņ 

uchwałň w sprawie uchwalenia planu; 

2) planie − naleşy przez to rozumień niniejszy 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego; 

3) rysunku planu − naleşy przez to rozumień rysu-
nek planu stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniej-
szej uchwały; 

4) granicach opracowania – naleşy przez to rozu-
mień granice opracowania niniejszego planu, 
określone na rysunku planu; 

5) terenie − naleşy przez to rozumień teren wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczajņ-
cymi, posiadajņcy oznaczenie liczbowe i litero-
we;  

6) liniach rozgraniczajņcych − naleşy przez to ro-
zumień linie, które rozgraniczajņ tereny o róş-
nych funkcjach lub róşnych zasadach zagospo-
darowania;  

7) przepisach odrňbnych – odnosi siň to do prze-
pisów powszechnie obowiņzujņcych;  

8) przeznaczeniu podstawowym – ustalone w 
Rozdziale 3 niniejszej uchwały oraz na rysunku 
planu przeznaczenie, które bňdzie zrealizowane 
jako przewaşajņce lub jedyne na danym terenie, 
na zasadach określonych w planie; 

9) przeznaczeniu uzupełniajņcym − ustalone w 
Rozdziale 3 niniejszej uchwały przeznaczenie, 
które uzupełnia przeznaczenie podstawowe i nie 
moşe przewaşań na danym terenie.  

2. Ustalenia ogólne obowiņzujņ dla całego ob-
szaru, w granicach opracowania.  

3. Obszar w granicach opracowania moşe byń 
uşytkowany tymczasowo, do czasu realizacji usta-
leń planu, w dotychczasowy sposób.  

§ 5. 1. Dopuszcza siň moşliwośń modernizacji, 
przebudowy, rozbudowy i odbudowy istniejņcych 
sieci i obiektów infrastruktury technicznej.  

2. Dopuszcza siň skrzyşowania projektowa-
nych sieci infrastruktury technicznej z istniejņcymi. 
Sposób usuniňcia kolizji w takich przypadkach 
określajņ przepisy szczególne.  

3. Zasady realizowania nowych sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej określone zostały 
w ustaleniach szczegółowych, w Rozdziale 3 
uchwały.  

4. Dopuszcza siň lokalizacjň budynków stacji 
transformatorowych w odległości 1,5 metra od 
granicy działki z wyjņtkiem tych miejsc, w których 
na rysunku planu ustalona została nieprzekraczal-
na linia zabudowy.  

5. Projektowanņ na terenach oznaczonych 
symbolami: 1E,U,P, 2E,U,P, 3E,U,P, 4U,P, 5U,P, 
6U,P zabudowň o funkcji usługowej i produkcyjnej 
naleşy wyposaşyń w infrastrukturň technicznņ na 
nastňpujņcych zasadach:  
1) wyposaşenie w wodň poprzez budowň sieci 

i przyłņczy wodociņgowych; do czasu realizacji 
sieci wodociņgowej dopuszcza siň stosowanie 
indywidualnych studni, zgodnie z przepisami 
szczególnymi;  

2) odprowadzenie ścieków bytowych poprzez bu-
dowň sieci i przyłņczy kanalizacji sanitarnej; do 
czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do-
puszcza siň stosowanie szczelnych zbiorników 
bezodpływowych lub realizacjň indywidualnych 
oczyszczalni ścieków;  
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3) wyposaşenie w energiň elektrycznņ poprzez 
rozbudowň istniejņcej infrastruktury elektro-
energetycznej; 

4) odprowadzenie wód opadowych do rowu 
w uzgodnieniu z jego zarzņdcņ; dopuszcza siň 
zagospodarowanie wód opadowych na terenie 
własnym inwestora.  

§ 6. 1. Ustala siň ochronň zewidencjonowa-
nych stanowisk archeologicznych, wskazanych na 
rysunku planu. W obrňbie chronionych stanowisk 
archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sņ-
siedztwie wszelkie zamierzenia inwestycyjne wy-
magajņ przeprowadzenie ratowniczych badań ar-
cheologicznych. Przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowň (a dla robót niewymagajņcych pozwolenia 
na budowň – przed realizacjņ inwestycji) naleşy 
uzyskań pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót 
budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac 
konserwatorskich, które polegajņ na przeprowa-
dzeniu wyprzedzajņcych ratowniczych badań ar-
cheologicznych metodņ wykopaliskowņ przez 
uprawnionego archeologa.  
(Skarga Wojewody Dolnoślņskiego NK-N.4131.664. 
.2011.DP1 z dnia 30 sierpnia 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 6 zdanie drugie) 

2. Na terenach przeznaczonych na inwestycje 
ustala siň obowiņzek zdjňcia wierzchniej warstwy 
humusu przed przystņpieniem do prac ziemnych.  

3. Grunty w miejscach składowania materia-
łów, w których powstawań mogņ odcieki, naleşy 
odpowiednio zabezpieczyń przed infiltracjņ tych 
odcieków oraz wyposaşyń w systemy odwodnienia.  

4. W przypadku obecności w ściekach desz-
czowych substancji ropopochodnych lub chemicz-
nych, obowiņzuje ich neutralizowanie na terenie 
własnym inwestora.  

5. Obowiņzuje utwardzenie i skanalizowanie 
terenów, na których mogłoby dojśń do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi.  

6. Po zakończeniu prac budowlanych, teren 
przeznaczony do uşytkowania rolniczego naleşy 
przywróciń do stanu pierwotnego, umoşliwiajņce-
go prowadzenie upraw rolniczych.  

§ 7. 1. Ustala siň nastňpujņce parametry dzia-
łek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:  
1) minimalna szerokośń frontów działek nie moşe 

byń mniejsza niş 20 metrów; 
2) minimalna powierzchnia działki nie moşe byń 

mniejsza niş 400 m2;  
3) kņt nachylenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego musi siň mieściń w przedziale 
od 80 do 90o.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1E,U,P o orientacyjnej po-
wierzchni 2,0 ha, 2E,U,P o orientacyjnej po-
wierzchni 5,3 ha i 3E,U,P o orientacyjnej po-
wierzchni 2,3 ha, ustala siň:  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny lokalizacji 

elektrowni wiatrowych, usług, produkcji, z wy-

łņczeniem usług z zakresu: oświaty, zdrowia 
i opieki społecznej, kultury, rekreacji i wypo-
czynku;  

2) przeznaczenie uzupełniajņce:  
a) tereny rolne,  
b) place składowe,  
c) sieci, urzņdzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej,  
d) drogi wewnňtrzne, w tym place oraz drogi 

montaşowe słuşņce do dojazdu do wieş elek-
trowni wiatrowych;  

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy:  
a) dopuszcza siň lokalizacjň jednej wieşy elek-

trowni wiatrowej o mocy od 1,5 MW do 3,0 
MW na kaşdym z wymienionych w ust. 1 te-
renów,  

b) maksymalna wysokośń wieş elektrowni wia-
trowych − 150 metrów nad poziomem terenu,  

c) maksymalna wysokośń liczona od poziomu 
terenu do najwyşej połoşonego punktu śmi-
gła wirnika − 200 metrów,  

d) maksymalna wysokośń pozostałych obiek-
tów budowlanych – 15 metrów nad pozio-
mem terenu, z wyjņtkiem obiektów budow-
lanych stanowiņcych sieci, urzņdzenia i 
obiekty infrastruktury technicznej, dla któ-
rych nie określa siň maksymalnej wysokości 
zabudowy,  

e) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudo-
wy – 80%,  

f) minimalny wskaŝnik powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego – 10%  

g) powierzchnia nadziemna wieşy elektrowni 
wiatrowej matowa, w pastelowych kolorach, 
niestanowiņcych kontrastu z otoczeniem,  

h) elektrownie wymagajņ zgłoszenia i oznako-
wania jako przeszkody lotnicze, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi.  

2. Wyposaşenie w infrastrukturň technicznņ 
według ustaleń § 5 ust. 5.  

3. Dopuszcza siň moşliwośń podziału terenu 
na działki.  

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4U,P o orientacyjnej powierzchni 
1,9 ha, ustala siň:  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług, pro-

dukcji, w tym usług zwiņzanych z obsługņ po-
dróşnych typu sklep, bar, motel, stacja benzy-
nowa, z wyłņczeniem usług z zakresu: oświaty, 
zdrowia i opieki społecznej, kultury, rekreacji 
i wypoczynku;  

2) przeznaczenie uzupełniajņce:  
a) składy, magazyny,  
b) sieci, urzņdzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej,  
c) drogi wewnňtrzne, parkingi i place składowe;  

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy:  
a) maksymalna wysokośń obiektów budowla-

nych – 15 metrów nad poziomem terenu, 
z wyjņtkiem obiektów budowlanych stano-
wiņcych sieci, urzņdzenia i obiekty infrastruk-
tury technicznej, dla których nie określa siň 
maksymalnej wysokości zabudowy,  

b) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudo-
wy – 80%,  
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c) minimalny wskaŝnik powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego – 10%.  

2. Obsługň komunikacyjnņ terenu z drogi we-
wnňtrznej zlokalizowanej poza granicami opra-
cowania.  

3. Wyposaşenie w infrastrukturň technicznņ we-
dług ustaleń § 5 ust. 5.  

§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 5U,P o orientacyjnej powierzch-
ni 1,8 ha i 6U,P o orientacyjnej powierzchni 4,3 ha, 
ustala siň:  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług, pro-

dukcji, z wyłņczeniem usług z zakresu: oświaty, 
zdrowia i opieki społecznej, kultury, rekreacji 
i wypoczynku;  

2) przeznaczenie uzupełniajņce:  
a) składy, magazyny,  
b) sieci, urzņdzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej,  
c) drogi wewnňtrzne, parkingi i place składowe;  

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy:  
a) maksymalna wysokośń obiektów budowla-

nych – 15 metrów nad poziomem terenu, 
z wyjņtkiem obiektów budowlanych stano-
wiņcych sieci, urzņdzenia i obiekty infrastruk-
tury technicznej, dla których nie określa siň 
maksymalnej wysokości zabudowy,  

b) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudo-
wy – 80%,  

c) minimalny wskaŝnik powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego − 10%.  

2. Wyposaşenie w infrastrukturň technicznņ 
według ustaleń § 5 ust. 5.  

§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 7R o orientacyjnej powierzchni 
2,8 ha, 8R o orientacyjnej powierzchni 35,0 ha, 9R 
o orientacyjnej powierzchni 74,8 ha, 10R o orienta-
cyjnej powierzchni 14,0 ha, 11R o orientacyjnej 
powierzchni 52,6 ha, ustala siň:  
1) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy;  
2) przeznaczenie uzupełniajņce:  

a) sieci, urzņdzenia i obiekty infrastruktury 
technicznej,  

b) budowle rolnicze i urzņdzenia budowlane 
z nimi zwiņzane, o wysokości nie wiňkszej 
niş 12 m oraz o powierzchni zabudowy nie 
wiňkszej niş 500 m2 dla jednej działki rolnej,  

c) drogi wewnňtrzne,  
d) urzņdzenia: melioracji wodnych, przeciwpo-

wodziowe i przeciwpoşarowe dla potrzeb 
rolnictwa i mieszkańców wsi;  

3) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych 
innych niş wymienione w punkcie 2.  

2. W obrňbie zewidencjonowanych stanowisk 
archeologicznych, zlokalizowanych: na terenie 8R – 
dwa stanowiska opisane na rysunku planu nume-
rem 1/5 AZP 76-17 i 2/6 AZP 76-17 oraz na terenie 
9R − stanowisko opisane na rysunku planu nume-
rem 2/32 AZP 76-17, obowiņzujņ ustalenia § 6  
ust. 1.  

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 12ZL o orientacyjnej powierzch-

ni 0,3 ha, 13ZL o orientacyjnej powierzchni 7,3 ha, 
15ZL o orientacyjnej powierzchni 0,8 ha, 16ZL 
o orientacyjnej powierzchni 1,8 ha, ustala siň:  
1) przeznaczenie podstawowe: teren leśny;  
2) przeznaczenie uzupełniajņce:  

a) sieci, urzņdzenia i obiekty infrastruktury 
technicznej,  

b) drogi wewnňtrzne;  
3) zakaz lokalizowania innych niş wymienione 

w punkcie 2. obiektów budowlanych.  

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 17KDW o orientacyjnej po-
wierzchni 0,7 ha, 18KDW o orientacyjnej po-
wierzchni 0,4 ha, 19KDW o orientacyjnej po-
wierzchni 2,1 ha, 20KDW o orientacyjnej po-
wierzchni 2,6 ha, , ustala siň:  
1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnňtrzna;  
2) przeznaczenie uzupełniajņce: sieci, urzņdzenia 

i obiekty infrastruktury technicznej;  
3) dla dróg wewnňtrznych 18KDW, 19KDW, szero-

kośń w liniach rozgraniczajņcych zgodna z gra-
nicami działek ewidencyjnych, na których zloka-
lizowana jest istniejņca droga,  

4) dla drogi wewnňtrznej 17KDW poszerzenie ist-
niejņcej drogi do szerokości 12 metrów w li-
niach rozgraniczajņcych,  

5) dla drogi wewnňtrznej 20KDW poszerzenie ist-
niejņcej drogi do szerokości 15 metrów w li-
niach rozgraniczajņcych.  

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 22KD o orientacyjnej powierzchni 
5,1 ha, ustala siň przeznaczenie podstawowe: teren 
dróg publicznych, pas drogowy autostrady A4 oraz 
obiekty do obsługi autostrady, w tym MOP III Ja-
dwisin, zgodnie z Decyzjņ Wojewody Legnickiego 
nr GP/AW/7334-4/4865/97/98 z dnia 15 kwietnia 
1998 r. zmienionņ Decyzjņ Prezesa Urzňdu Miesz-
kalnictwa i Rozwoju Miast nr GP-1/A-4/20/EM- 
-AŚ/98/348 z dnia 18 stycznia 1999 r. 

Rozdział 4 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

§ 15. Ustala siň stawkň procentowņ słuşņcņ 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości 30%. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Zagrodno. 

§ 17. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Dolnoślņskiego. 

 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Stanisław Olechowski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII.47. 
.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia  
29 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 w do uchwały nr VIII.47. 
.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia  
29 czerwca 2011 r. 

 
1. Stwierdza siň zgodnośń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przezna-

czonego na lokalizacjň elektrowni wiatrowych z infrastrukturņ towarzyszņcņ w rejonie miejscowości Ra-
dziechów i Jadwisin z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy przyjňtego uchwałņ nr XI/56/99 Rady Gminy w Zagrodnie z dnia 29 grudnia 1999 r., zmienio-
nego uchwałņ Rady Gminy Zagrodno nr XI/55/07 z dnia 30 paŝdziernika 2007 r., zmienionego uchwałņ  
nr XIII/72/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2007 r., zmienionego uchwałņ nr XX/ 108/2008 
Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2008 roku oraz zmienionego uchwałņ nr VIII.44.2011 Rady 
Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011 r. 

2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşņ 
do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania: ustalenia planu powodujņ koniecznośń realiza-
cji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşņ do zadań własnych gminy; zgodnie 
z ustaleniami planu na terenach do zainwestowania przewidziano wykonanie infrastruktury technicznej; 
urzņdzenia i sieci infrastruktury technicznej realizowane bňdņ przez ze środków własnych gminy lub in-
westora oraz z dotacji, funduszy i kredytów, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. 
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Załącznik nr 3 w do uchwały nr VIII.47. 
.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia  
29 czerwca 2011 r. 
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