
Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr 207 

Rady Miasta Konina 
 z dnia 28 października 2015 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Konina Pątnów - Janów 

 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Konina 
 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 

§1. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2015 roku poz. 199 ze zm.) Rada Miasta Konina określa 
następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleŜących 
do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania.  
1. Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie 

wymagała realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej: kanalizacja 
sanitarna, kanalizacja deszczowa i wodociągowa oraz wykupów pod projektowany 
układ komunikacyjny i budowę dróg publicznych.  

2. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji naleŜących do zadań własnych 
gminy: 

1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym Prawo zamówień 
publicznych, 

2) terminy realizacji poszczególnych zadań – etapowanie, 
3) realizacja inwestycji musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami. 

3. MoŜliwe zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych: 

1) z budŜetu gminy zgodnie z uchwałą budŜetową, 
2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budŜet gminy – w ramach, 

m.in. 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i poŜyczek z funduszy celowych, 
d) z kredytów i poŜyczek bankowych, 
e) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień, 
f) innych środków zewnętrznych 

4. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych i energii elektrycznej 
będą realizowane w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) i nie będą obciąŜały budŜetu 
gminy. 

 
 

     Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 
 
     Wiesław Steinke 

 

 


