ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR .............
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia ............. 2020 roku
ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA ZGŁOSZONYCH UWAG DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PN.
„SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA” W GMINIE AUGUSTÓW
Projekt miejscowego planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
sporządzonej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko był wyłożony do
publicznego wglądu w dniach od 5 czerwca 2020 roku do 3 lipca 2020 roku. Uwagi można było
składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2020 roku (włącznie).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbyła się
w dniu 3 lipca 2020 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Augustowie.
Do niniejszego planu w wyznaczonym terminie nie złożono uwag.

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO UCHWAŁY NR ..........................
RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia .................. 2020 roku
ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O
FINANSACH PUBLICZNYCH
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, poz. 1086) stwierdza się, że na
terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Specjalna Strefa
Ekonomiczna” w gminie Augustów inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy, będą finansowane ze środków własnych Gminy Augustów z
wykorzystaniem funduszy unijnych oraz środków zewnętrznych.
W przypadku niniejszego planu Gmina Augustów ponosić będzie koszty związane z:
− wykupem terenu i budową drogi wraz z oświetleniem oznaczonej symbolem 1KD-D w
Żarnowie Pierwszym – w latach 2020 – 2030
oraz
− budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie oznaczonym symbolem 1KDW w
Rutkach Nowych – w latach 2020 – 2030;
− budową kanalizacji sanitarnej w Żarnowie Pierwszym na terenach oznaczonych: 1KD-L,
2KD-GP, 2KD-L – w latach 2020 – 2030.
Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych
gminy określa Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz uchwalone
przez Radę Gminy Augustów: strategie, plany i programy.

