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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XXV/175/2008 Rady Miejskiej Krynica M orska z dnia 16.12.2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoŜonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki 
nr 642 w Krynicy Morskiej w rejonie Portu śeglarskiego przy ul. Gdańskiej. 
 
 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag zło Ŝonych do projektu planu  
 

 

Projekt planu został wyłoŜony do publicznego wglądu w Urzędzie miasta Krynica Morska  
w dniach od 16.05.2008 r. do dnia  17.06.2008 r. Termin składania uwag minął 01.07.2008 r. 
Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŜonego 
pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy 
Morskiej w rejonie Portu śeglarskiego przy ul. Gdańskiej nie wpłynęły Ŝadne uwagi. 
 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
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Załącznik nr 3  

do uchwały nr XXV/175/2008 Rady Miejskiej Krynica M orska z dnia 16.12.2008r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoŜonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego 
od działki nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej w rejonie Portu śeglarskiego przy 
ul. Gdańskiej. 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwe stycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nale Ŝą do zadań własnych gminy oraz  

zasadach ich finansowania. 
 
 
1. Na obszarze opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu połoŜonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4  
do działki nr 642 w Krynicy Morskiej w rejonie Portu śeglarskiego przy ul. Gdańskiej przewiduje 
się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań 
własnych gminy: 

1) inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy układu komunikacyjnego:  
a) realizacja parkingów ogólnodostępnych; 
b) realizacja publicznych ciągów pieszych których przebieg wyznaczono orientacyjnie na 

rysunku planu. 

2) inwestycje w zakresie modernizacji sieci wodociągowej. 

3) inwestycje w zakresie modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej: 
a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej, w tym nowych rurociągów tłocznych 

z dostosowaniem do projektowanego zagospodarowania terenu; 
b) przebudowa części istniejących odcinków sieci. 

4) inwestycje w zakresie modernizacji sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, w tym 
lokalizacji urządzeń oczyszczających (osadników i separatorów substancji 
ropopochodnych).  

 
2. Budowa i modernizacja poszczególnych elementów infrastruktury technicznej jest zadaniem 

własnym gminy i moŜe być finansowana z budŜetu Miasta Krynicy Morskiej lub 
współfinansowana ze środków zewnętrznych. 

3. Nie określa się szczegółowego harmonogramu realizacji wyŜej wymienionych inwestycji. 

 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

 

 


