
Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XLVI.449.2022 

RADY GMINY ZŁOTÓW  

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit, 

inwestycji z zakresu 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 2022 r. poz. 503), 

 

Rada Gminy Złotów rozstrzyga co następuje: 

 

§1.1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy 

Złotów  w obrębie miejscowości Blękwit wymagana jest realizacja: 

1) sieci wodociągowej DN 100 o długości ~2 000 mb, 

2) sieci kanalizacji ściekowej grawitacyjnej DN o długości ~2 840 mb, 

3) sieci kanalizacji ściekowej tłocznej DN o długości ~810 mb, 

4) linii kablowych elektroenergetycznych 0,4 kV, 

5) elektroenergetycznych stacji transformatorowych, 

6) przepompowni ścieków – 1 sztuka, 

7) hydroforni – 1 sztuka, 

8) dróg dojazdowych o zróżnicowanej szerokości – pow. terenu w liniach 

rozgraniczających ok. 21.000m², 

9) zagospodarowania dwóch osiedlowych terenów zieleni rekreacyjnej – pow. terenów  

w liniach rozgraniczających ok. 4100 m². 

 

2. Zadanie inwestycyjne obejmuje łącznie wykonanie uzbrojenia terenu w sieci: 

wodociągową, kanalizacji ściekowej, elektroenergetycznych linii kablowych oraz stacji 

transformatorowych i włączenie ich do istniejących systemów infrastruktury technicznej: 

1) realizacja zadań określonych w §1 ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz 6, 7, 8 i 9 stanowi zadanie 

własne Gminy Złotów; 

2) realizacja zadań w zakresie przesyłania i dystrybucji energii określonych w §1 ust. 1 

pkt 4 i 5 zgodnie z Prawem energetycznym. 

 

§2.1. Zadania inwestycyjne, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz 6, 7, 8 i 9 zostaną 

sfinansowane ze środków budżetowych Gminy Złotów. 

 

2. Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi zgodnie z uchwała budżetową. 

 

3. Inwestycje, których okres realizacji będzie przekraczał jeden rok budżetowy, ujmowane 

będą w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej – zwanym „Wieloletnie 

programy inwestycyjne”. 
 


