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ZAŁ ĄCZNIK Nr 2  
w sprawie sposobu realizacji zapisanych w z planie miejscowym 

zagospodarowania przestrzennego obszaru składowania i przerobu 
odpadów w Przededworzu gmina Chmielnik– inwestycji, które należą do 

zadań własnych gminy 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) określa się następujący 
sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy: 

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

potrzeb mieszkańców stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568) – zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z  zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie 
obejmują rozbudowę drogi gminnej publicznej 1KDL. 

§2. Wykaz terenów, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej należące do zadań własnych gminy: 

 

Lp. 
Numer 
terenu 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 
Łączny koszt 
inwestycji 

1 1KDL 
Rozbidowa drogi publicznej o charakterze lokalnym 
klasy L  

600mb x 
1500zł/mb  
= 900.000zł 

Uwaga: powyższy koszt należy zbilansować z następnym etapem realizacji składowiska, 
ponieważ droga 1KDL służy głównie do transportu odpadów. 
  

§3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §2: 
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, o samorządzie 
gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji określony w §2 może ulegać modyfikacji wraz z 
dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania 
najlepszej dostępnej techniki (określonej w art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902, z późniejszymi 
zmianami, o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

3. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej 
niewyszczególnionych w §2, jest przedmiotem zainteresowanych stron (inwestor). 

 
§4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 
1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z 
późniejszymi zmianami), przy czym: 
1) wydatki majątkowe gminy określi uchwała Rady Miejskiej p.n.: „Wieloletni program 

inwestycyjny”, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu Gminy ustala się w uchwale budżetowej, 
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3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w 
wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej, zwanym „Wieloletnie programy 
inwestycyjne”. 
 

§5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg w terenach elementarnych wskazanych w §2 
finansowane będą przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, objętych gminnym systemem 
zasilania finansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 
kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348) 


