
 

Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr XL/58/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia  8 czerwca 2017 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kanału zrzutowego 
odprowadzającego oczyszczone ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” do Zatoki Puckiej w 

Mechelinkach gm. Kosakowo 
 
 

 
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 (tj. Dz.U. 2016 
nr 0 poz. 778 ze zm.) określa się następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania. 

1. Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków z budżetu 
gminy zalicza się: 

 budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem, 
 budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych, 
 budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami, 
 budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami,  
Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków publicznych 
zdefiniowanych w §3 ustawy o finansach publicznych oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE (art. 
110 ust. 1 pkt. 1) 

2. Inwestycje wymienione w p.1 są zadaniem własnym gminy, ale mogą być współfinansowane przez inwestorów 
prywatnych na zasadzie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych na warunkach określonych przez gminę. Nie 
określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji. 

3. Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art.7 ust.1 ustawy  
o samorządzie gminnym, jak: 

 zaopatrzenie w energię elektryczną,  
 zaopatrzenie w energię cieplną,  
 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. 
 
I. Budowa dróg 
 
Teren jest dostępny komunikacyjnie, także Gmina nie poniesie dodatkowych  kosztów w związku z uchwaleniem planu. 
 
II. Uzbrojenie terenu 
 
Teren jest w pełni uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, także Gmina nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów 
w związku z uchwaleniem planu. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 
…………………………………………….. 


