Załącz nik nr 4 do
Uchwały Nr 162/13
Rady Gminy Władysławów
z dnia 27 marca 2013 roku
.
Roz strz ygnię cie Rady Gminy Władysławów
o sposobie re aliz acji, z apisanych w mie jscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Władysławów – podobsz ar I inwe stycji z z akre su infrastruktury technicznej, które należą do
z adań własnych gminy oraz z asadach ich finansowania
na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647)

§ 1. Zadania własne gminy
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej obejmują
sprawy dotyczące:
1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
3) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
4) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
5) wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
6) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.
Z ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Władysławów – podobszar I oraz wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu
wynika, iż realizacja zapisanych w planie zadań z zakresu infrastrukt ury technicznej pociąga za sobą
wydatki z budżetu gminy.
§ 2. Inwe stycje z z akre su komunikacji
Układ komunikacyjny obszaru objętego planem – podobszaru I tworzą drogi publiczne: drogi
zbiorcze (KDZ), drogi lokalne (KDL), drogi dojazdowe (KDD).
Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji, obciążających budżet gminy, obejmować będzie
wykup gruntów pod projektowane i modernizowane drogi, urządzenie nawierzchni jezdni i chodników
oraz oświetlenia. Wszystkie drogi zbiorcze (B 1-2KDZ, F 1KDZ, U 3KDZ) oraz część dróg lokalnych
(A 1KDL, D 1KDL, F 1KDL, K 1KDL, K 3KDL, P 3KDL/1, P 3KDL/2, P 3KDL/3, K 4KDL, P
5KDL, F 7KDL, L 7KDL, B 8KDL, H 8KDL, Ł 8KDL, B 9KDL, U 16KDL) są odcinkami dróg
powiatowych, w związku z czym realizacja inwestycji związanych z ich przebudową nie będzie
obciążać budżetu gminy, finansowana będzie ze środków właściwego zarządcy drogi. Podobnie –
finansowanie wszelkich inwestycji związanych z utrzymaniem autostrady A2 (D 1KDA, A 1KDA/1,
A 1KDA/2, A 1KDA/3, B 2KDA, H 1KDA) nie będzie obciążać budżetu gminy, a właściwego
zarządcę drogi.
Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji o znaczeniu lokalnym będzie finansowana
z budżetu gminy lub z budżetu gminy przy wsparciu środkami z funduszy unijnych.
§ 3. Inwe stycje z z akre su infrastruktury te chni cz ne j
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisane
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmują budowę i rozbudowę sieci
infrastruktury technicznej:
1) sieci wodociągowej – budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej, służącej
zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę terenów zainwestowanych;
2) kanalizacji sanitarnej – budowę, rozbudowę i modernizację sieci.

Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, planem gospodarki odpadami oraz wymogami przepisów
odrębnych.
Zakłada się, iż realizacja pozostałych elementów sieci infrastruktury technicznej w zakresie:
budowy sieci gazowej, elektroenergetyki, m.in. budowa stacji transformatorowych, rozbudowy sieci
telekomunikacyjnych będzie obciążać finansowo gestorów sieci, a ewentualny udział finansowy
gminy lub zainteresowanych właścicieli działek może być przedmiotem indywidualnych ustaleń
w trakcie realizacji poszczególnych inwestycji.
§ 4. Finansowanie inwe stycji
Finansowanie inwestycji, z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej określonych
w planie, odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i zawarte umowy:
1) z budżetu gminy;
2) z środków zewnętrznych:
a) współfinansowanie w ramach m.in.: dotacji unijnych, dotacji samorządu województwa,
kredytów i pożyczek bankowych;
b) inwestorów indywidualnych w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub
w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.
T erminy oraz sposób realizacji i finansowania ww. inwestycji określone zostaną w strategiach,
planach i programach uchwalanych przez Radę Gminy Władysławów, w tym m.in. w wieloletnich
planach rozwoju i przebudowy poszczególnych sieci, wieloletnich planach inwestycyjnych oraz
strategiach rozwoju gminy.
Inwestycje realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z planem inwestycyjnym gminy,
w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.
Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastrukt ury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, 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 z późn. zm.).

