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Rady Miasta Konina   
z dnia 27 stycznia 2016 roku 

 

ROZSTRZYGNI ĘCIE 

RADY MIASTA KONINA 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej naleŜących do zadań własnych gminy. 

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), po zapoznaniu się 

z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie 

ul.: Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej, Rada Miasta Konina postanawia: 

 

§ 1  

1. Realizować niŜej wymienione inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane  

w niniejszym planie, słuŜące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowiące 

- zgodnie z art. 7 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  

z 2015 r., poz. 1515) zadania własne gminy: 

1) publiczne drogi gminne, ulice, place, organizacje, ruchu drogowego; 

2) sieci wodociągowe i kanalizacyjne realizowane w liniach rozgraniczających lub 

wzdłuŜ linii rozgraniczających gminnych dróg publicznych; 

3) finansowanie oświetlenia dróg publicznych; 

4) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energią elektryczną i paliwa gazowe. 

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

w tym m.in. z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 

ze zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2015 r.), ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 201 l r. 

Nr 45, poz. 236 ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę. i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 

ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1059 ze zm.). Sposób realizacji ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

naleŜących do zadań własnych gminy określają uchwalane przez Radę Miasta Konina 

strategie, plany i programy w tym m.in. wieloletnie plany rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wieloletnie programy inwestycyjne i inne. 
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§ 2  

1. Zadania w zakresie ww. inwestycji finansowane i realizowane będą w całości lub w części 

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

przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnych, środki strukturalne, fundusze unijne, 

kredyty i 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). 

3. Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z budŜetu gminy oraz 

inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budowy będą uchwalane  

w uchwale budŜetowej Rady Miasta Konina. 

 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
/-/ Wiesław Steinke 

 

 


