
Załącznik  Nr 2
do Uchwały NR XV/127/2011
RADY MIEJSKIEJ W NISKU

z dnia 27 października  2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Zarzeczu p.n. „Zadąbrowa i Hawryły”
p.n.

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finan-

sowania 

Na podstawie art. 17 pkt 5 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 7717 z późn. zm.) 
o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
inwestycji  z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy-  
rozstrzyga się zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o fi -
nansach publicznych.

Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do 
zadań własnych gminy będą pochodzić z budżetu gminy oraz będą pozyskiwane w ra-
mach strukturalnych funduszy operacyjnych i środków pomocowych. Starania o pozyska-
nie środków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i środków pomocowych będą prowa-
dzone samodzielnie przez organ wykonawczy Gminy.

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie siłami 
własnymi gminy albo we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi 
działającymi na terenie Gminy, tak aby optymalizować wydatki publiczne np. przez budo-
wę infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub przebudowy dróg, bądź innych inwesty-
cji realizowanych na terenie Gminy. Dopuszcza się również realizację inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej   wyłącznie siłami zewnętrznymi. Wyłonienie wykonawcy inwe-
stycji odbywać się będzie w trybie i na zasadach określonych w ustawie -Prawo zamówień 
publicznych.

Jako główne zasady realizacji  infrastruktury technicznej należącej do zadań wła-
snych Gminy przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicz-
nego liczonego wielkością poniesionych nakładów na jednego mieszkańca/użytkownika 
korzystającego  z realizowanej infrastruktury.

Nakłady ponoszone na realizację inwestycji celu publicznego zapisanych w planie 
w szczególności na budowę: ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz sieci wodocią-
gowej,  elektrycznej,  gazowej,  telekomunikacyjnej  i  kanalizacyjnej  będą  odpowiednio 
umieszczone w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz zagwarantowane w budżecie 
miasta, z uwzględnieniem środków pozabudżetowych. Dopuszcza się udział  innych niż 
gmina inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy .

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  odbywać się będzie eta-
powo w latach 2012-2030, w zależności od dostępności środków finansowych, a także 
przygotowania i zagospodarowania terenu.          

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Waldemar Ślusarczyk


