UCHWAŁA NR XXXVI/429/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U z 2017 r. poz. 1073 i 1566), uchwala się, co następuje:
§ 1. Rozstrzyga sie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta
Inowroclawia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Józefa Kościelskiego i Szymborskiej
oraz granicy administracyjnej miasta, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania.
§ 2. 1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej przewidzianymi do
realizacji na podstawie planu są:
1) utrzymanie lub przebudowa istniejących oraz budowa nowych sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej;
2) budowa lub rozbudowa gminnych dróg publicznych.
2. Sposób realizacji inwestycji:
1) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
odbywać się będzie zgodnie z założeniami określonymi w zmianie Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław (uchwała nr
XXIV/350/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 października 2008 r.) oraz w innych
dokumentach, programach, planach inwestycyjnych i strategiach;
2) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i normami w tym zakresie, m.in. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), ustawą z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
3. Zasady finansowania:
1) realizacja inwestycji drogowych będzie finansowana z budżetu Miasta
Inowrocław, z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r.
o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z późn. zm.);
2) finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, związanych
z zaopatrzeniem terenu objętego planem w energię elektryczną, gazową i cieplną będzie
realizowane ze środków finansowych przedsiębiorstw posiadających wymaganą koncesję,
z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami;
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3) inwestycje z zakresu sieci telekomunikacyjnej będą realizowane ze środków
finansowych przedsiębiorstwa z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych
z innymi podmiotami;
4) inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane
na podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), ze środków
własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z dopuszczeniem porozumień
finansowych zawartych z innymi podmiotami; wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu
gminy zostaną zapisane w uchwale budżetowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/429/2017
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 18 grudnia 2017 r.
Zgodnie
z art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia
27 marca
2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), plan miejscowy
uchwala rada gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając
jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz 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.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisane zostały
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
Niezbędne jest więc rozstrzygnięcie przez Radę Miejską Inowrocławia o sposobie realizacji
tych inwestycji oraz zasadach ich finansowania.
W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione.
Inicjatorem wywołania uchwały jest Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia.
Inicjatywa ta została podjęta na podstawie informacji o sposobie realizacji, zapisanych
w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej przekazanej przez
Prezydenta Miasta Inowrocławia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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