
Załącznik nr 4  

do uchwały nr  XXVIII/177/2013 

Rady Gminy Stoszowice 

z dnia 23 kwietnia 2013 r. 

 

 Rozstrzygniecie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra 

  

 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 - tekst jednolity ze zmianami) Rada Gminy Stoszowice określa 

następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań 

własnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

  

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142 poz. 1591 ze zm.):  

1) przewiduje się budowę i przebudowę dróg realizowanych z budżetu gminy w ramach wieloletnich 

planów inwestycyjnych, w zakresie budowy dróg o łącznej długości 4144m. 

2) budowa sieci uzbrojenia technicznego w obrębie korytarzy infrastruktury w pasach drogowych 

oraz na terenach innych za zgodą właścicieli: 

a) wodociągów i urządzeń wodociągowych, 

b) kanalizacji sanitarnej z urządzeniami, 

c) kanalizacji deszczowej z urządzeniami. 

3) Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym, jak: 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną, 

b) zaopatrzenie w energię cieplną, 

c) zaopatrzenie w gaz; 

podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 

przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem 

środków z budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne gminy, 

finansowane z jego budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, tych których gmina jest 

zarządcą - czyli dróg gminnych. 

  

§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadań 

własnych gminy, zapisanych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 26 

listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.), przy czym: 

1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte każdorazowo w 

budżecie gminy na każdy rok, 

2) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie 

budowy dróg oraz uzbrojenia pozostającego w gestii gminy) i/lub współfinansowania tych 

inwestycji z zainteresowanym inwestorem. 

 


