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Załącznik  Nr 3 
Do Uchwały Nr XXV/109/12 

Rady Gminy Kolno                    
z dnia 31 sierpnia 2012 r. 

 
 

Rozstrzygni ęcie Rady Gminy Kolno dotycz ące sposobu realizacji zapisanych w 
zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrz ennego cz ęści gminy Kolno 
dotycz ącej cz ęści terenów wsi Borkowo inwestycji z zakresu infrast ruktury 
technicznej, które nale żą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

 
Jako podstaw ę prawn ą przyj ęto: 

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z p. z.) 

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z p. z.) 

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 529) 

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. 
z 2010r. Nr 102, poz. 651) 

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.). 
 

Celem opracowania jest określenie sposobu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej 
zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy 
Kolno dotyczącej części terenów wsi Borkowo, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasady ich finansowania. 

Opracowanie sporządzono po analizie wszystkich obowiązujących w zakresie budżetu 
gminy ustaw i przepisów wykonawczych do nich, jak i sporządzonych materiałów 
planistycznych, a w szczególności w oparciu o prognozę skutków finansowych uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno. 

W celu umożliwienia realizacji inwestycji kubaturowych na terenie objętym ustaleniami 
niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  nie przewiduje 
się konieczności budowy infrastruktury.  

Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi 
Borkowo wykazała brak nakładów na infrastrukturę ze względu na uchwalenie planu 
miejscowego.  

Niemniej jednak gdyby nakłady były konieczne, środki finansowe na te cele będą 
pochodzić ze środków własnych gminy ustalanych w poszczególnych budżetach na dany 
rok. Finansowanie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy jest uzależnione od zdolności finansowej gminy i będzie określone 
w wieloletnich planach inwestycyjnych, stanowiących załączniki do uchwał budżetowych 
w kolejnych okresach czasowych. 

Zasady finansowania w/w inwestycji odbywać się będą zgodnie z przepisami ustawy 
o finansach publicznych, poprzez wydatki inwestycyjne z budżetu gminy zgodnie 
z uchwałami budżetowymi. 


