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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XXIX/185/16 

Rady Miejskiej w Dobczycach 

z dnia 9 listopada 2016 r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) w związku z: art. 7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn. 

zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, przyjmując zasady finansowania wymienionych inwestycji, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych Gminy, 

będą pochodzić z Budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych 

i pomocowych. Starania o pozyskanie środków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i środków 

pomocowych będą prowadzone samodzielnie przez Gminę. 

 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu z innymi 

podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy, tak aby optymalizować 
wydatki publiczne, np. poprzez budowę infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub przebudowy dróg, 

bądź innych inwestycji realizowanych na terenie Gminy. 

 

Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy, przyjmuje się 
uwzględnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkością poniesionych 

nakładów na 1 mieszkańca, korzystającego z realizowanej infrastruktury. 
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