
Załącznik Nr 13 
do uchwały Nr XXXVII/265/17 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 28 września 2017 r. 

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „Al" -
tereny położone w miejscowościach: Gamratka, Podrudzie, Zamienię, Maliszew, Prusy, Kluki, 
Ilówiec, Wólka Ilówiecka, Grabina, Chmielew. 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy: zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „ A l " - tereny 
położone w miejscowościach: Gamratka, Podrudzie, Zamienię, Maliszew, Prusy, Kluki , Iłówiec, 
Wólka Iłówiecka, Grabina, Chmielew. 

§ 1 . 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią, zgodnie art.7 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j, 
Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późn. zmianami) zadania własne gminy. 
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „ A l " - tereny położone w 
miejscowościach: Gamratka, Podrudzie, Zamienię, Maliszew, Prusy, Kluki, Iłówiec, Wólka Iłówiecka, 
Grabina, Chmielew obejmują: 

1) wybudowanie nowych odcinków dróg, poszerzenie niektórych odcinków dróg istniejących; 
2) uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

§2-
Realizacja inwestycji wskazanych w §1 przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
tym między innymi ustawy Prawo budowlane, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o 
samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy Prawo ochrony środowiska. 

§ 3. 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 
1870), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Gminy; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy uchwala się w uchwale budżetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie 

stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej i wprowadzone do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 

§ 4. 
Realizując inwestycje wyszczególnione w §1, ust.2 należy uwzględnić przede wszystkim: 

1) możliwości wykupienia niezbędnych dla ich realizacji gruntów; 
2) rozpoczęcie prac powinno być poprzedzone pozyskaniem wszystkich terenów; 
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3) kompleksowość realizacji budowy dróg i budowy sieci uzbrojenia (w tym sieci budowanych 
przez podmioty zewnętrzne w stosunku do gminy); 

4) minimalizację uciążliwości dla mieszkańców, szczególnie wynikającą z zamykania dla ruchu 
poszczególnych odcinków dróg - teren objęty planem jest w znacznej części już zabudowany; 

5) koordynację czasową prac finansowanych z budżetu gminy (drogi, ich oświetlenie, 
odwodnienie, sieci wodociągowe i kanalizacyjne) i ze środków podmiotów zewnętrznych 
(sieci elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne); 

6) w związku z koniecznością stosowania wyżej wymienionych zasad dopuszcza się możliwość 
powołania instytucji inwestora zastępczego dla całości prac oraz zaleca się wprowadzenie 
inwestycji należących do zadań własnych gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

§ 5. 
Sposób finansowania zadań własnych określa się następująco: 

1) wykupy terenów, budowa gminnych dróg wraz oświetleniem i odwodnieniem będzie 
finansowana z budżetu gminy; 

2) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będzie finansowana z budżetu gminy; 
3) dopuszcza się współfinansowanie: 

a) środkami zewnętrznymi (poprzez budżet gminy), 
b) środkami innych inwestorów w ramach porozumień cywilno-prawnych lub 

w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, 
c) środkami właścicieli nieruchomości. 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y 
RADY GMINY 


