
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 300 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2012 r. 

w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych 

w planie. 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, słuŜące zaspokojeniu zbiorowych 

potrzeb mieszkańców stanowiące - zgodnie z art. 7 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), zadania 

własne gminy, zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) przebudowę i remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 

2) planowanie, organizacja oraz remonty i wymiana sieci związanych 

z zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną. 

2. Realizacja ww. inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w tym m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1997r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010r. 

Nr 243, poz. 1623 ze zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawą z dnia 20 grudnia 

1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r, Nr 45, poz. 236), ustawą z dnia 

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze 

zm.), ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), ustawą z dnia 

10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U.  z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

3. Sposób realizacji ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleŜących do 

zadań własnych gminy określają uchwalane przez Radę Miasta strategie, plany 

i programy w tym m.in. wieloletnie plany rozwoju i przebudowy urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, wieloletnie programy inwestycyjne i inne. 

§ 2. 1. Zadania w zakresie ww. inwestycji finansowane będą  w całości lub w części z budŜetu 

gminy oraz ze źródeł zewnętrznych (takich jak m.in. środki własne przedsiębiorstw 

wodociągowo - kanalizacyjnych, środki strukturalne, fundusze unijne i poza unijne, 

kredyty, poŜyczki i inne), w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy. 

2. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do 

zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). 

  

 


