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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 
 
 

Zgodnie z 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.), Rada Miejska w Mosinie, w oparciu  
o obowiązujące przepisy, w tym: 
1) ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  

z późn. zm.); 
2) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

z późn. zm.); 
3) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.); 
4) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625  

z późn. zm.); 
5) prognozę skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu miejscowego; 
oraz ustalenia planu, rozstrzyga się, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym, zadania własne gminy. 

2. W wyniku uchwalenia planu koszty związane z realizacją infrastruktury technicznej,  
z zastrzeżeniem § 2, będą realizowane z budżetu Gminy lub na koszt i staraniem Spółki 
Akcyjnej AQUANET. Na wyżej wymieniony cel środki można będzie uzyskać  
z wykorzystaniem następujących źródeł finansowania: 
- dochodów własnych gminy, 
- funduszy Unii Europejskiej, 
- dotacji, 
- pożyczek preferencyjnych, 
- opłat adiacenckich ponoszonych przez właścicieli. 

 
 

§ 2. 
 

1. Na terenie objętym planem istnieją urządzenia energetyczne. Ponadto jeżeli wzrośnie 
zapotrzebowanie na energię, wykonanie stacji transformatorowej lub przyłącza 
energetycznego leży w gestii dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne. 
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2. Zaopatrzenie w ciepło jest obowiązkiem inwestora, w zależności od wyboru sposobu 
ogrzewania, niezbędne będzie porozumienie z właściwym dysponentem sieci, zgodnie  
z wyżej wymienioną ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 

 
 

§ 3. 
 
1. Obsługa komunikacyjna terenu objętego planem odbywać się będzie z istniejącej ulicy  

oraz poprzez nowoprojektowane drogi wewnętrzne. Koszty wydzielenia dróg wewnętrznych 
oraz ich urządzenia nie będą obciążały budżetu Gminy. 

2. Realizacja indywidualnych zjazdów należy do zadań inwestora. 
 

 

 


