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Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 27 października 2009r

Rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413), w związku z art.  7 ust.1 pkt 2 i  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 
r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241)  oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm.: Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 
1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 
r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 
19, poz. 100, Nr 62, poz. 504.), Rada Miejska w Ujeździe rozstrzyga, co następuje:

1. Przyjmuje  się  do  realizacji  następujące  inwestycje  z  zakresu  infrastruktury 

technicznej,  należące  do zadań własnych  gminy,  zapisane w projekcie  miejscowego 

planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  w  granicach  administracyjnych  wsi 

Jaryszów:

1) budowa gminnych dróg publicznych o charakterze dojazdowym i lokalnym, w 

tym drogi Starostrzeleckiej, a także ciągów pieszo-jezdnych. Zakładany termin 

realizacji: lata 2010 – 2020;

2) rozbudowa wodociągu komunalnego oraz systemu kanalizacji sanitarnej we wsi 

Jaryszów,  zapewniającą  obsługę  projektowanych  terenów  zabudowy 

mieszkaniowej  jednorodzinnej  MN,  MNU  oraz  terenów  składowo  - 

magazynowych S. Zakładany termin realizacji: lata 2010 – 2020;

3) budowa  zbiornika  retencyjnego  ”Jaryszów”  -  zakładany  termin  realizacji  lata 

2010 – 2020.

2. Ustala się następujące źródła finansowania zadań gminnych w zakresie wymienionym 

w niniejszym rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 

1) środki  własne  –  w  oparciu  o  wieloletni  plan  inwestycyjny  Gminy  Ujazd;  w 

kolejnych  latach po uchwaleniu  planu,  stosownie  do potrzeb i  możliwości,  w 



budżecie przeznaczane będą środki na realizację zadań gminnych w zakresie 

dróg  i  infrastruktury  technicznej,  z  uwzględnieniem  dochodów z  podatku  od 

wzrostu wartości nieruchomości, podatków i opłat adiacenckich;

2) współfinansowanie  środkami  zewnętrznymi,  m.in.  poprzez  dotacje,  pożyczki 

preferencyjne, kredyty, fundusze Unii Europejskiej, inne środki zewnętrzne, 

3) udział  inwestorów  w  finansowaniu  w  ramach  porozumień  o  charakterze 

cywilnoprawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego. 

3. Realizacja zadań odbywać się będzie w trybie zamówień publicznych.


