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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/227/2012   

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie   

z dnia 26 kwietnia 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 
201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011 r. : Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Miejska 
w Bornem Sulinowie określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania :  

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, słuŜące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, 
stanowią zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.) zadania własne gminy.  

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w niniejszym planie, obejmują traktowane jako 
zadania wspólne lub realizowane samodzielnie inwestycje w liniach rozgraniczających drogi publiczne lub na 
innych terenach w zaleŜności od potrzeb – urządzenie, budowa i przebudowa wraz z oświetleniem, uzbrojeniem 
podziemnym, zielenią i innymi elementami wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi 
uciąŜliwość w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.  

§ 2. Wykaz terenów dróg, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŜące 
do zadań własnych gminy :  

  

Lp.  Symbol terenu  Przeznaczenie terenu (opis inwestycji)  

 

1.  2.KD-D  droga publiczna klasy dojazdowej (przebudowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą)  

2.  3.KD-D  droga publiczna klasy dojazdowej (przebudowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą)  

3.  4.KD-D  droga publiczna klasy dojazdowej (przebudowa i budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą)  

§ 3. Opis realizacji inwestycji wskazanych w § 2 :  

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w  tym ustawą Prawo 
budowlane , ustawą Prawo zamówień publicznych , ustawą o samorządzie gminnym , ustawą o gospodarce 
komunalnej , ustawą prawo ochrony środowiska i ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawą 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  

2. Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 moŜe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem 
techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (określonej w art. 3 pkt. 10 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska -Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) o ile nie 
nastąpi naruszenie ustaleń planu.  

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej określonej w § 
2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zm.).  
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4. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej inwestycji nie wyszczególnionych w § 2 jest 
przedmiotem umowy zainteresowanych stron.  

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych, ujętych 
w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. 
Nr 157, poz. 1240 ze zm.), przy czym :  

1) wydatki majątkowe finansowane z budŜetu samorządu ustala się corocznie w uchwale budŜetowej  

2) wydatki majątkowe, których okres realizacji przekracza jeden rok budŜetowy określa „Wieloletni Plan 
Inwestycyjny” uchwalony przez Radę Miejską.  

§ 5. 1. Zadania w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, określone w § 2 finansowane będzie przez budŜet 
gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.  

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, określone w § 2, będą realizowane na 
podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), w oparciu o uchwalane przez Radę Miejską 
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub przez 
budŜet samorządu.  

3. Zadania w zakresie budowy sieci elektroenergetycznych, gazowych i oświetlenia finansowane będą na 
podstawie art. 7 ust. 4 i 5 i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 89 
poz. 625 ze zm.).  

 


