
Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XVI/134/2020 

Rady Gminy Sochocin 

z dnia 20 maja 2020 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Celem opracowania jest określenie sposobu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej 

zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla fragmentu 

obszaru położonego w miejscowości Sochocin, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich 

finansowania. 

Opracowanie sporządzono po analizie wszystkich obowiązujących w zakresie budżetu gminy 

ustaw i przepisów wykonawczych do nich, jak i sporządzonych materiałów planistycznych,  

a w szczególności w oparciu o prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin. 

Tereny projektowanego zainwestowania są częściowo wyposażone w sieci infrastruktury 

technicznej; dla zrealizowania nowego ustalonego planem zagospodarowania konieczna będzie ew. 

ich rozbudowa. 

Plan miejscowy zakłada również poszerzenie istniejących dróg znajdujących się w obszarze 

opracowania. 

Do zadań z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, należy 

wydzielenie i wykup terenu pod drogi gminne, bądź poszerzenie istniejących oraz uzbrojenie terenu  

w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i sieć oświetlenia ulicznego, budowa jezdni, chodników, 

oświetlenia na drogach gminnych. 

Obszar planu posiada możliwość realizacji przyłącza do gminnej sieci wodociągowej. Z kolei sieć 

kanalizacyjna w chwili obecnej nie obejmuje tej części miejscowości Sochocin, natomiast przyszła 

realizacja sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości nie wynika z ustaleń planu miejscowego. Również 

sam fakt uchwalenia tego planu nie zwiększy kosztów realizacji sieci kanalizacyjnej. Uzbrojenie 

terenu objętego planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne i związane z ewentualnym 

zaopatrzeniem  

w gaz realizowane będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo energetyczne, na 

warunkach określonych przez zarządców sieci. 

Finansowanie realizacji zadań zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy jest uzależnione od jej zdolności finansowej i będzie określone  

w wieloletnich planach inwestycyjnych stanowiących załączniki do uchwał budżetowych w kolejnych 

okresach. Źródłem finansowania inwestycji związanych z przystosowaniem nowych terenów dla 

przyszłej zabudowy będzie budżet gminy – w części dotyczącej inwestycji celu publicznego  

o znaczeniu gminnym oraz dotacje pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowych funduszy 

celowych. Dopuszcza się możliwość wykorzystania innych źródeł środków finansowych niż wyżej 

wymienione, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 

Podstawa prawna: 

a) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami)  

b) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze. zm.)  

c) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 

2017 r., poz. 1453 ze zm.), 

d) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 121  

ze zm.), 

e) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077  

ze zm.). 


