załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/329/09
Rady Miasta Rypin
z dnia 29 czerwca 2009 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy oraz 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 późn. zm. 1), art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. 2)
i art. 111, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 z późn. zm.3) Rada Miasta Rypin określa następujący sposób realizacji oraz
zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań
własnych gminy.
§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŜące zaspokojeniu zbiorowych
potrzeb mieszkańców gminy stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zadania własne gminy.
W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz;
4) zieleni gminnej i zadrzewień.
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŜące do zadań własnych gminy to
realizacja gminnych dróg publicznych na terenach przeznaczonych w planie miejscowym pod
taką funkcję oraz budowa lub remont sieci wodociągowej, kanalizacyjnej (deszczowej,
sanitarnej), finansowanie oświetlenia ulic (placów) oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.
§ 2.1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań
własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), przy czym:
1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała budŜetowa;
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 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 2007 r.: nr 127 poz. 880; z 2008 r.
nr 199 poz. 1227, nr 201 poz. 1237 i nr 220 poz. 1413)
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 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 i nr 223 poz.
1458 oraz z 2009 r. nr 52 poz. 420.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. nr 169 poz. 1420; Dz. U. z 2006 nr 45 poz.
319, nr 104 poz. 708, nr 187 poz. 1381, nr 170 poz. 1217, nr 170 poz. 1218 i nr 249 poz. 1832; Dz. U. z 2007 r.
nr 140 poz. 984, nr 115 poz. 791, nr 88 poz. 587 i nr 82 poz. 560; Dz. U. z 2008 r. nr 180 poz. 1112, nr 209
poz. 1317, nr 216 poz. 1370, nr 216 poz. 1370 i nr 227 poz. 1505; Dz. U. z 2009 nr 19 poz.100 i nr 72 poz. 619

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budŜetu gminy ustala się w uchwale
budŜetowej.
2. Odpowiedzialni za realizację i współpracujący:
1) siły własne,
2) siły zewnętrzne.
3. Zasady finansowania zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej:
1) prognozowane źródła finansowania:
a) dochody własne,
b) fundusze strukturalne UE,
c) dotacje,
d) kredyty, poŜyczki komercyjne,
e) kredyty, poŜyczki preferencyjne,
f) obligacje komunalne,
g) inne.

Przewodniczący Rady Miasta
dr Piotr Gałkowski

