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załącznik Nr 3 
do uchwały Nr IX/47/2011 

Rady Miejskiej w Chmielniku 
z dnia 31 maja 2011r. 

 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej w Chmielniku  

 
dotyczące sposobu realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod nazwą „Regionalny Port Lotniczy Kielce – część wschodnia” 
na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice 
inwestycji z zakresu infrastruktury  technicznej, które naleŜą do zadań własnych 
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.), rozstrzyga się o sposobie realizacji 
zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleŜących do 
zadań własnych Gminy, oraz ustala się zasady finansowania wymienionych w planie inwestycji, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Regionalny Port Lotniczy 

Kielce - część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i 
Piotrkowice wyznacza następujące tereny oraz sieci infrastruktury technicznej pod inwestycje 
naleŜące do zadań własnych Gminy: 

 
1) KDL - droga publiczna - lokalna, 
2) KDD - droga publiczna - dojazdowa, 
3) KDdl - droga publiczna - dojazdowa do pól i lasu, 
4) KDX - publiczne ciągi pieszo-jezdne, 
5) KDPR - publiczny ciąg pieszo - rowerowy, 
6) K - tereny infrastruktury technicznej - w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych i 

deszczowych, 
7) sieci infrastruktury technicznej: 

a) system sieci wodociągowej, oznaczony na rysunku planu symbolem literowym W, 
b) układ grawitacyjno - pompowy kanalizacji ścieków komunalnych, oznaczony na rysunku 

planu symbolem literowym Ks, 
c) system grawitacyjnej kanalizacji deszczowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 

literowym Kd, 
d) system sieci gazowej oznaczony na rysunku planu symbolem literowym Eg, 
e) system sieci elektroenergetycznej, oznaczony na rysunku planu symbolem literowym 

Ee. 
2. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleŜących do zadań 

własnych Gminy, będą pochodzić z budŜetu Gminy oraz będą pozyskiwane z Funduszy Unii 
Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Dopuszcza się równieŜ 
moŜliwość współpracy Gminy i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - 
prywatnego zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno - prywatnym 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z poźn. zm.). 

3. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie przy 
uwzględnieniu zasady wspierania interesu publicznego, we współdziałaniu z innymi 
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podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy z 
uwzględnieniem rachunku ekonomicznego. 

4. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na terenie Portu Lotniczego Kielce oraz 
przebudowa zrzutu ścieków oczyszczonych z istniejącej oczyszczalni będą finansowane 
poprzez „Port Lotniczy Kielce Spółka Akcyjna”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


