Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/267/2018
Rady Gminy Przywidz
z dnia 27 czerwca 2018r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
Załącznik dotyczy zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego podjętego uchwałą nr XXXVI/257/2014 z 2014-06-18 w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2014-07-29, poz.
2621) w zakresie terenów rolnych oznaczonych jako "R".

I. Zadania własne gminy
Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z
udziałem środków z budżetu gminy zalicza się:
1) budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,
2) budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,
3) budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,
4) budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami,
Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z
udziałem środków publicznych zdefiniowanych w art. 3 ustawy o finansach publicznych
(tj. Dz.U.z 2017r., poz.2077 z późn. zm.) oraz środków pochodzących z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), jak:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną,
2) zaopatrzenie w energię cieplną,
3) zaopatrzenie w gaz
podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media
realizują przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie są
finansowane z udziałem środków z budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo
energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej budżetu, obejmują wykonanie
oświetlenia dróg, tych których gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych.
II. Budowa dróg gminnych.
W związku z realizacją planu nie planuje się budowy nowych dróg gminnych.
III. Uzbrojenie terenu
W związku z realizacją planu miejscowego nie są planowane nowe założenia i
inwestycje w rozbudowie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej w stosunku do ustaleń, które zostały poczynione na etapie uchwalenia
obowiązującego planu. Nie ma również nowych założeń w stosunku do rozbudowy sieci
elektroenergetycznej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej.
Przewodniczący
Rady Gminy Przywidz

