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ROZSTRZYGNIĘCIE 
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1,  
2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie rozstrzyga,  
co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Mosina, obejmującego obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego  
i torami kolejowymi linii Poznań–Wrocław oraz wykonanej Prognozy skutków finansowych 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynika, że przyjęcie  
i realizacja planu miejscowego spowoduje obowiązek dokonania wydatków z budżetu Gminy 
Mosina w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy,  
a w szczególności dotyczących: 

1) wykupu gruntów, stanowiących własność osób fizycznych oraz prawnych  
pod planowane drogi publiczne, oznaczone, na rysunku planu miejscowego, 
symbolami KD-z, KD-l, KD-d; 

2) budowy dróg gminnych, oznaczonych na rysunku planu miejscowego, symbolami 
KD-z, KD-l, KD-d; 

3) budowy nowych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, 
obsługującej obszar objęty planem miejscowym i usytuowanych zgodnie z jego 
ustaleniami; 

4) budowy nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej, obsługującej obszar objęty 
planem miejscowym i usytuowanych zgodnie z jego ustaleniami; 

 
 

§ 2. 
 

Dopuszcza się partycypację Gminy Mosina w realizacji urządzeń wymienionych  
w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), innych niż wymienione w § 1, na podstawie 
bilateralnych umów cywilno–prawnych lub w oparciu o przepisy dotyczące partnerstwa 
publiczno–prywatnego. W szczególności partycypacja może dotyczyć realizacji dróg 
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wewnętrznych oraz budowy przewodów i urządzeń gazowych, elektrycznych  
oraz telekomunikacyjnych. 

 
 

§ 3. 
 

Realizacja infrastruktury technicznej, o której mowa w § 1 i § 2, zostanie przeprowadzona  
na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności: 

1) ustawy o zamówieniach publicznych; 
2) ustawy o drogach publicznych; 
3) ustawy – Prawo budowlane; 
4) ustawy – Prawo ochrony środowiska; 
5) ustawy o gospodarce nieruchomościami; 
6) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 
7) ustawy – Prawo energetyczne i inne. 

 
 

§ 4. 
 

Zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ustala się następujące zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w § 1 i § 2: 

1) z budżetu Gminy Mosina, zgodnie z uchwałą budżetową; 
2) z kredytów i pożyczek; 
3) z obligacji komunalnych; 
4) z udziału inwestorów zewnętrznych, na podstawie odrębnych umów i porozumień,  

w tym poprzez partnerstwo publiczno–prywatne; 
5) z funduszy Unii Europejskiej. 


