
Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr XVII/163/16  
Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 3.11.2016 r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
miejscowości Tarnowa 

 

ROZSTRZYGNI ĘCIE 

RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

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

przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) Rada Miejska w Pyzdrach określa 

następujący sposoby realizacji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasady ich finansowania: 

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

mieszkańców, stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446) stanowią zadania własne gminy. 

§ 2. Finansowanie inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej realizowane będzie wg zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego Gminy lub na podstawie porozumienia z innymi podmiotami. 

§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

1) wydatki z budżetu gminy, 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) kredytów i pożyczek bankowych, 

d) innych środków zewnętrznych; 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-

prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego – „PPP”, a także właścicieli 

nieruchomości. 

§ 4. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej 

lub ciepła, realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami). 

§ 5. Zgodnie z ustaleniami prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Tarnowa – nie przewiduje 

się kosztów związanych z realizacją urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 


