
Załącznik nr 2 do uchwały nr  .................  
Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia ............................. 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwesty cji z zakresu infrastruktury  
technicznej, które nale żą 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. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze 
zmianami), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966) Rada 
Miejska w Kluczborku rozstrzyga, co następuje:  
 

§ 1. 
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, przedmiotem rozstrzygnięcia są 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
polegające na: 

1) budowie sieci wodociągowej, 
2) budowie sieci kanalizacji sanitarnej, 
3) budowie dróg. 

 
 

§ 2. 
Zgodnie z „Prognozą skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Kujakowice Górne” 
opracowaną przez Rzeczoznawcę Majątkowego Dariusza Biernata, inwestycje, o których 
mowa w §1. polegać będą na: 

1) budowie infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji 
sanitarnej, 

2) budowa dróg lokalnych i dojazdowych.   
 

§ 3. 
1. Szacunkowy koszt wykonania elementów wymienionych w § 2, zgodnie „Prognozą skutków 

finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zainwestowanych wsi Kujakowice Górne” wyniesie: 
1) na budowę sieci infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa– ok. 252 000,00 zł, 
2) na budowę sieci infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna – ok. 2 342 340,00 

zł, 
3) na budowę dróg gminnych – ok. 1 872 000,00 zł, 
 

2. Ostateczny koszt uzależniony będzie od cen materiałów i usług obowiązujących w czasie 
realizacji inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu publicznego na wykonanie 
inwestycji. 

3. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych 
źródeł finansowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych. 


