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Załącznik nr 2 do uchwały nr
VI/73/2007 Rady Miejskiej w
Kozienicach z dnia 29 marca
2007r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu pianu
Lp

Data
wpływu
uwagi

Treść uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki

Oznaczenie

Ustalenia

projektu

Rozstrzygnięcie wójta, burmistrza, albo

Rozstrzygnięcie

Rady

nieruchomości której planu dla nierucho- prezydenta'*) w sprawie rozpatrzenia uwagi załącznik do uchwały nr VI/73/2007

zgłaszającego uwagi

dotyczy uwaga

mości której dotyczy

Uwagi

Gminy

organizacyjnej i adres

z dnia 29.03.2007r

uwaga
Uwaga

Uwaga nie-

uwzględ

uwzględniona

niona

1

28 12 06

Stanisław Bielas Janów 149

Dokonanie

Wiesława Holuj Janów 157

projekcie planu zgodnie z 56/9,56/4,

zmian

w 52/11.58/3,

2.MN,

11. + w części

8.MN -

Uwaga

Uwaga

uwzględ

nieuwzględ-

niona

niona

- w części

Proponowane zmiany

MN,

Stefania Stanisław Rychel Janów załączonym rysunkiem

56/6,

4,

155 Danuta, Marek Tęczarscy

50/6,50/16,

W,

Janów 37 Stanisław Rikliński

54/6

5.

Janów 29 Marianna Adamiec

W,

Teresa Zawadzka Janów 151 26-

1.

900 Kozienice

U,
2.

możliwe do
KD

uwzględnienia za
wyjątkiem

KD

proponowanego w
uwadze włączenia

MN/

projektowanej drogi do
drogi 1.KDL, ze względu

MN/U,

na wydane decyzje

2.KDD

administracyjne na
działce 58/4

2

08.01.07

Lech Bachor Janów 130 26-900 1. brak
połączenie
Kozienice

zgody
działki

na 42/14

4.KDW, 8.MN, 9.MN + w części pkt 1

- w części pkt 1

1 .W projekcie planu

z

wskazuje się jedynie

sąsiadem

proponowane podziały

2. brak zgody na

geodezyjne, co nie jest

przebieg drogi 4.KDW po

ustaleniem planu, zmiana

działce

linii proponowanych
podzialow nie będzie
miała wpływu na ust.
planu
2,Lkikwidacja odcinka
drogi 4.KDW utrudni
obsługę komunikacyjna
pozostałych właścicieli
nieruchomości w tym
obszarze

3

08 01.07

Mieszkańcy wsi Janów wg

Zmiana ustalonych w

załączonej listy

projekcie planu stawek

Obszar planu

- w całości

opłaty planistycznej

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Mariusz Prawda

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/73/2007 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy
§ 1.
służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15&1 z
późn. zm.) - zadania własne gminy.
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej

mieszkańców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1

zapisane w niniejszym planie obejmują:

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

-j) traktowane jako zadania wspólne inwesty
cje w liniach rozgraniczających drogi pu-
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bliczne], w tym wybudowanie drogi wraz z
uzbrojeniem podziemnym i zielenią,
2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi
dróg,
§ 2.

nwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
należące do zadań własnych gminy to realizacja dróg
publicznych
i usług
publicznych
na
terenie
Drzeznaczonym w planie pod te funkcję oraz budowa
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, finansowanie
oświetlenia ulic znajdujących się na terenie objętym
niniejszą uchwalą oraz planowanie i organizacja
zaopatrzenia w ciepło, energię elek- tryczną i paliwa
gazowe.
§3 .

Dp.o sposobu realizacji inwestycji wskazanych w
§ 2:

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą
prawo budowlane, ustawą o zamówieniach
publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce
komunalnej i ochronie środowiska.

I. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2
może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się
postępem techniczno - technologicznym, zgodnie z
zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki
(określonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), o ile nie
stanowi naruszenia ustaleń planu.
3. inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji iw
gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określone
w § 2 realizowane będą w sposób określony w art.
7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia
1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.).

- 29641 -

Poz. 4294

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w
§ 2 jest przedmiotem umów zainteresowanych
stron.
§4.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Wydatki
majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z
budżetu gminy oraz inwestycje, których okres realizacji
przekracza jeden rok budżetowy uchwala się w
uchwale budżetowej Rady Miejskiej.
§ 5.
1. Zadania w zakresie budowy dróg publicznych
finansowane będą w całości lub w części z budżetu
gminy oraz na podstawie porozumień z innymi
podmiotami łub ze źródeł zewnętrznych.
2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i
kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7
czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z
późn. zm.), ze środków własnych przedsiębiorstwa
wodociągowo - kanalizacyjnego oraz w całości lub
w części z budżetu gminy oraz na podstawie
porozumień z innymi podmiotami lub ze źródeł
zewnętrznych, w oparciu o uchwalone przez Radę
Miejską wieloletnie plany rozwoju i przebudowy
urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnej (art. 21
ustawy) lub przez budżet gminy.
3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i
gazowych finansowane będą na podstawie art. 7
ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10
kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z
późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Mariusz Prawda

