
 

  

         Załącznik nr 2 

         do Uchwały Nr 188/XXIII/2017 

         Rady Gminy Włodowice 

         z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Włodowice o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 

Działając na podstawie art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), oraz § 11 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) Rada Gminy Włodowice przyjmuje poniższe 

rozstrzygnięcie. Szacunkowe kwoty zawiera "Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice, dla obszaru położonego w miejscowościach 

Rzędkowice i Hucisko w rejonie drogi łączącej drogę wojewódzką nr 792 z ul. Modrzewiową” będąca 

integralną częścią dokumentacji planistycznej. 

 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy i są bezpośrednim 

skutkiem uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodowice, dla 

obszaru położonego w miejscowościach Rzędkowice i Hucisko w rejonie drogi łączącej drogę wojewódzką 

nr 792 z ul. Modrzewiową” obejmują realizację drogi publicznej. 

 

2. Opis sposobu realizacji inwestycji wykazanych w ust. 1: 

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 

prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce 

komunalnej oraz ochronie środowiska, 

2) sposób realizacji inwestycji określonych w ust. 1 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 

się postępem technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki określoną 

w art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu. 

 

3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 wraz z późn. zm.). 

 

4. Zadania wymienione w ust. 1 finansowane będą z:  

1) budżetu gminy, 

2) funduszy pomocowych (dotacje i pożyczki z funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne), 

 


