
Załącznik nr 3  

do uchwały nr 586 

Rady Miasta Konina 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz 

zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), po 

zapoznaniu się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina - Łężyn (etap 2), Rada Miasta Konina stwierdza, że: 

§1 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokojeniu zbiorowych 

potrzeb wspólnoty (mieszkańców) stanowiące – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 tj.) 

zadania własne gminy, zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) ład przestrzenny, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska i przyrody 

oraz gospodarkę wodną; 

2) publiczne drogi gminne, ulice oraz organizację ruchu drogowego; 

3) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków 

komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 

zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. 

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 2020 r. poz. 1333 ze zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ustawą 

z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679), 

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219 ze zm.), ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz ustawą z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.). 

3. Sposób realizacji ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących 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. 

§2 

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

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

przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, środki strukturalne, fundusze 

unijne i poza unijne, kredyty i pożyczki oraz inne), w oparciu o obowiązujące 

przepisy i zawarte umowy. 

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

zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 

ze zm.). 

3. Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy 

oraz inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy będą 

uchwalane w stosownych uchwałach Rady Miasta Konina. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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