Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
RGK.0007.134.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2013 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE
NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH
FINANSOWANIA
DOTYCZY
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
W REJONIE
ULICY
BERBERYSOWEJ
W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy
Białe Błota określa następujący sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym należą do zadań własnych gminy i służą zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkańców.
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidziane do realizacji na
podstawie planu stanowią:
a) urządzenia elektroenergetyczne; budowa linii kablowych nn dla obsługi
projektowanych inwestycji oraz utrzymanie istniejących linii elektroenergetycznych,
b) sieci i urządzenia wodno – kanalizacyjne oraz gazowe; utrzymanie istniejących
i projektowanych sieci wodno – kanalizacyjnych oraz gazowych wraz z budową
infrastruktury technicznej niezbędnej do wykonania projektowanych podłączy
w przypadku realizacji projektowanych inwestycji budowlanych,
c) sieci i urządzenia wodno – kanalizacyjne oraz gazowe; utrzymanie istniejących
i projektowanych sieci wodno – kanalizacyjnych oraz gazowych wraz z budową
infrastruktury technicznej niezbędnej do wykonania projektowanych podłączy
w przypadku realizacji projektowanych inwestycji budowlanych,
d) sieć telekomunikacyjna; podłączenie projektowanych obiektów budowlanych do
istniejącej linii telekomunikacyjnej.
2. Sposób realizacji inwestycji:
a) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota odbywać się
będzie zgodnie z założeniami określonymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota,
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b) realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej przebiegać będzie
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym m. in. Ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006 r. poz. 1163
z późn. zm.), Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006 r.
poz. 1118 z późn. zm.), Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
Nr 19 z 2007 r. poz. 115 z późn. zm.), Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129 z 2006 r. poz. 902 z późn. zm.), Inwestycje
w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw i energii elektrycznej realizowane będą
w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz.U. Nr 89 z 2006 r. poz. 625 z późn. zm.). Sposób realizacji inwestycji wynikał
będzie z wykorzystania możliwych do zastosowania rozwiązań techniczno –
technologicznych gwarantujących wysoką jakość wykonania inwestycji. Dopuszcza się
etapową realizację inwestycji.
3. Zasady finansowania:
Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych związanych z zaopatrzeniem terenu
objętego planem w energię elektryczną będzie realizowana ze środków finansowych
przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego wymaganą koncesje oraz na podstawie
umów z zainteresowanymi odbiorcami energii na warunkach określonych przez
gestorów sieci.
Inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na
podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr 123. z 2006r. poz 858 z późn.
zm.) ze środków budżetu gminy z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych
z innymi podmiotami.

Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota

Henryk Sykut
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