
Załącznik nr 36
do Uchwały Nr XLV/281/2022
Rady Gminy Sułów
z dnia 16 grudnia 2022 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i poz. 1561), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846 i poz. 2185) i art.
216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i poz. 2414) Rada Gminy  Sułów  w odniesieniu do
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  fragmentów  obrębów:  Deszkowice  I,
Deszkowice II, Kulików, Kolonia Rozłopy, Michalów, Michalów PGR, Rozłopy, Sułowiec, Sułów,
Sułówek, Tworyczów i Źrebce rozstrzyga, co następuje:

§ 1.
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 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 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), zadania własne gminy.

2. Realizacja  inwestycji  będzie  przebiegać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  tym
m.in.  z  prawem  budowlanym,  prawem  zamówień  publicznych,  o  samorządzie  gminnym,
o gospodarce komunalnej i z prawem ochrony środowiska.

3. Rzeczywisty  koszt  inwestycji  zostanie  określony  w  wyniku  zamówień  realizowanych
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych związanych
z tymi sieciami przedsięwzięć należących do inwestycji, o których mowa ustawie z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r.
poz.  2028,  z  późn.  zm.),  będą  finansowane  ze  środków  budżetu  gminy  lub  na  podstawie
porozumień z innymi podmiotami.

5. Zadania  w  zakresie  budowy  sieci  energetycznych,  w  tym  m.in.  gazowych  będą
finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.).



§ 2.
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych

gminy, dopuszczonych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Gminy;
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

§ 3.
Prognozowane źródła finansowania przez gminę:
1) dochody własne;
2) dotacje;
3) pożyczki preferencyjne;
4) fundusze Unii Europejskiej;
5) udział podmiotów gospodarczych/wpływy od innych podmiotów. 
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