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Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Cegłowie 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów 

  
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Rada Gminy w Cegłowie 
określa następujący sposób realizacji i zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) należą do zadań własnych gminy i służą 
zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej przewidziane do realizacji na podstawie 

planu – dopuszcza się utrzymanie, modernizację, rozbudowę oraz przebudowę 

istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej; 

2. Sposób realizacji inwestycji: 

 Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

odbywać się będzie zgodnie z założeniami określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Cegłów uchwalonego uchwałą Rady Gminy 

Cegłów Nr XLI/204/10 z dnia 21 października 2010, jego zmianą uchwaloną uchwałą Rady 

Gminy Cegłów Nr XLII/349/14 z dnia 27 marca 2014 r., jego zmianą uchwaloną uchwałą 

Rady Gminy Cegłów Nr XI/90/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r, i jego zmianą uchwaloną 

uchwałą Rady Gminy Cegłów Nr VI/39/19 z dnia 28 stycznia 2019 roku, oraz innych 

dokumentach, programach, planach inwestycyjnych i strategiach. 

 Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

i normami w tym zakresie, m.in. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). 

3.   Zasady finansowania: 

 Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, związanych z 

zaopatrzeniem terenu objętego planem w energię elektryczną, gazową będzie realizowane 

ze środków finansowych przedsiębiorstw posiadających wymaganą koncesję, z 

dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami. 

 Inwestycje z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane na 

podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), ze środków 

własnych gminy, z dopuszczeniem porozumień finansowych zawartych z innymi podmiotami. 

 

 

 

 


