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w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin. 

 

Dotyczy: sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

 

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu tj. od 14 listopada 2013 r. do 

16 grudnia 2013 r. oraz wyznaczonym terminie tj. do dnia 31 grudnia 2013 r. nie wpłynęły  

uwagi do projektu planu. 
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Rozstrzygnięcie Rady Gminy Lubicz o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finanso-

wania 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) określa się następujący sposób realizacji i zasady fi-

nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

i służą zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców: 

 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidziane do realizacji na podstawie 

zmiany planu miejscowego, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, 

zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

594 ze zm.), zadania własne gminy. 

 

§ 2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

1) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w zmianie planu oraz związa-

nych z nimi wykupami terenów, prowadzić będą właściwe jednostki gminne; 

2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w 

kompetencji, których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, 

gazociągowej i cieplnej, zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizo-

wane będą zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planem 

gospodarki odpadami gminy Lubicz oraz na podstawie przepisów odrębnych; 

3) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym 

m.in. z ustawą: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Gospodarka komunalna, o sa-

morządzie gminnym i Prawo ochrony środowiska; 

4) rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówienia w trybie ustawy - Prawo 

zamówień publicznych. 

 

§ 3. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, określo-

nymi w planie, finansowanie to odbywać się będzie poprzez: 

1) wydatki z budżetu gminy; 

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 

d) kredytów i pożyczek bankowych, 

e) innych źródeł zewnętrznych; 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w 

formie partnerstwa publiczno-prywatnego, a także właścicieli nieruchomości. 

 
 


