Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr X/72/2019
Rady Gminy Subkowy
z dnia 3 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady 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. z 2018 r. poz. 1945 i z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009 i 1524), art. 7
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 i 1309), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i 2245), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, 2161, 2193,
2245 i z 2019 r. poz. 525, 1287 i 1495), Rada Gminy Subkowy uchwala, co następuje:
I. Zadania własne gminy
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,
Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem
środków publicznych zdefiniowanych w art. 5 ustawy o finansach publicznych oraz środków
pochodzących z funduszy strukturalnych UE.
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 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,
których gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych.
II. Budowa dróg
W granicach planu nie przewiduje się realizacji dróg należących do zadań własnych gminy.
III. Uzbrojenie terenu
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę:
Zaopatrzenie z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej:
Obowiązuje pełne skanalizowanie obszarów przeznaczonych pod zabudowę i odprowadzanie
ścieków bytowo-gospodarczych do oczyszczalni ścieków poprzez system kanalizacji
sanitarnej; jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, na

terenach nie mających dostępu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się
indywidualne systemy gromadzenia ścieków bytowo-gospodarczych.
IV. Źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
1. Źródła finansowania będą stanowić: środki pochodzące z budżetu gminy (środki własne),
środki pomocowe, partycypacja inwestorów w kosztach budowy. Będzie to realizowane za
pomocą montaży finansowych, ogólnie przyjętej metody konstruowania budżetu projektów.
2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla terenu objętego planem
miejscowym:
1) Opracowanie planu finansowego zapewniającego realizację inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej dla terenu objętego planem, stanowiącego podstawę konstruowania
budżetów rocznych.
2) Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi i prywatnymi umów na
współfinansowanie zapisanych w planie finansowym przedsięwzięć będących podstawą
budowy montaży finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji.
3) Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w takim stopniu, aby gmina posiadała
udział własny niezbędny do ubiegania się o środki pomocowe.
4) Wsparcie finansów gminy środkami zewnętrznymi (kredytami, pożyczkami, dotacjami,
emisją obligacji), w celu zapewnienia środków na szczególnie kosztowne w realizacji
projekty, np. w zakresie infrastruktury technicznej i drogownictwa.
V. Zasady prowadzenia polityki finansowej
1. Konstruowanie rocznych budżetów powinno odbywać się w kontekście wieloletniej
polityki finansowej gminy, nastawionej na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej.
2. Źródła finansowe związane z korzyściami opracowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (opłaty planistyczne, opłaty adiacenckie itp.) powinny być
przeznaczone na rozwój przestrzenny i infrastrukturalny. Opłaty z tytułu opłaty planistycznej
oraz opłaty adiacenckie winny być ściągane w każdym przypadku.
Przewodniczący Rady Gminy

