
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/256/2018 
Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 13 sierpnia 2018 

ROZSTRZYGNIĘCIE  
Rady Gminy w Solcu-Zdroju  

w sprawie sposobu  realizacji,  zapisanych w zmianie Miejscowego  Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój, inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej,  które należą do  zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.  j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1073 ze zm.), po zapoznaniu się  z projektem zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem
sołectwa Solec-Zdrój,  obejmującego działki  położone w obrębie  sołectwa Strażnik o numerach
ewidencyjnych 621/9, 621/8, 621/2, 621/1, 620, 619, 628, 629, 630, 631/1, 631/2, 631/4,  186/1,
186/2, 186/3, 186/6, 186/5, 544 oraz sołectwa Żuków o numerach ewidencyjnych  1369, 1368,
1367, postanawia się, co następuje:  

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy,  a
wynikające  z  ustaleń przedstawionego  Radzie  Gminy w  Solcu-Zdroju  przedmiotowego
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będą realizowane  
w następujący sposób:  
1) na terenach już zabudowanych – w ramach przebudowy i rozbudowy istniejących

elementów infrastruktury technicznej,  
2) na terenach wyznaczonych planem miejscowym pod różne formy przeznaczenia – w

zakresie dostosowanym do bieżących potrzeb wynikających z polityki lokalizacyjno -
inwestycyjnej, prowadzonej w oparciu o stosowne decyzje administracyjne,
podejmowane na skonkretyzowane wnioski inwestorskie w sprawach związanych
z realizacją przedsięwzięć budowlanych.  

2. Ustala się następujące źródła finansowania:  
1) Dochody własne Gminy,  
2) Dotacje,  
3) Fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne,  
4) Kredyty i pożyczki preferencyjne,  
5) Środki prywatne / porozumienia cywilno-prawne/.  

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t. j.
Dz.U.z 2017 r., poz. 2077 ze zm.);  

- zgodnie z Strategią Rozwoju Gminy Solec-Zdrój, przyjętą do realizacji
uchwałą Nr XI/50/2015 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 14 września 2015 r. w
sprawie przyjęcia  Strategii Rozwoju Gminy Solec-Zdrój na lata 2015-2025”.  

Przewodniczący Rady Gminy w Solcu-Zdroju  


