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Rady Miasta Konina 
z dnia 28 maja 2014 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy. 

 

§ 1. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się zgodnie z art. 143 ust. 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) 

budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub 

urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych 

i telekomunikacyjnych.  

 

§ 2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym m.in. sprawy gminnych dróg, 

ulic, mostów, placów oraz sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 

i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze 

zmianami), zadania własne gminy. 

 

§ 3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w zakresie 

planowania, wykonania i eksploatacji, określają obowiązujące przepisy szczególne, w tym: 

1) art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 

z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) określa, iŜ do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia 

w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe naleŜy:  

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

na obszarze gminy,  

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, 

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy,  

natomiast przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii 

elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła są obowiązane zapewniać realizację i finansowanie 

budowy i rozbudowy sieci; 

2) art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zmianami) 

określa, iŜ zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem 

własnym gminy. 

 

 

 



§ 4.1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 podlega przepisom szczególnym, 

w tym m.in.: ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. 

poz. 885 ze zm.), ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. 

poz. 594 ze zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

2. Wydatki inwestycyjne finansowane z budŜetu gminy ujmowane są w uchwale 

budŜetowej Rady Miasta Konina. 

3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowane będą zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami, z budŜetu gminy i ze źródeł 

zewnętrznych, tj. m.in.: ze środków własnych przedsiębiorstw wodociągowo -

kanalizacyjnych, energetycznych, gazowniczych i telekomunikacyjnych, kredytów 

i poŜyczek, funduszy unijnych i innych. 

 

 

 
  Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 
 

   Wiesław Steinke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


