
Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 358/XXXIX/2009 
Rady Miejskiej w Kłobucku 

z dnia 29 grudnia 2009r. 

 
 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji, 
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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.), 
Rada Miejska w Kłobucku przyjmuje następujące rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne Gminy Kłobuck oraz o zasadach ich 
finansowania: 

 
1.   Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, ujęte w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego terenu w Kłobucku, obręb Zagórze obejmują: 
1)   realizację drogi publicznej o parametrach klasy D, oznaczonej w planie symbolem 1KDD 

o długości ok. 180 m;  
2)  realizacji  wewnętrznej infrastruktury technicznej  nieruchomości – działki Nr 1042 w  

zakresie  wodociągów i kanalizacji sanitarnej o łącznej długości sieci ok. 690 m każda, 
3)  realizacji  wewnętrznej  infrastruktury  technicznej nieruchomości – działki Nr 1042 w 

zakresie kanalizacji deszczowej o łącznej długości sieci ok. 550 m. 
 

Całość inwestycji komunikacyjnych obejmuje także urządzenia towarzyszące, w tym m.in.: 
chodniki, zieleń, oświetlenie. 

 
2.      Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 

1)  zadania w  zakresie  realizacji drogi publicznej wraz z jej infrastrukturą, oznaczonej w 
planie symbolem 1 KDD, prowadzić będzie Gmina; 

2)  zadania w zakresie wewnętrznej infrastruktury technicznej nieruchomości – działek Nr 
1042  i 1492 realizowane będą przez zainteresowane podmioty na ich koszt. 

 
3.      Zasady finansowania realizacji drogi publicznej oznaczonej w planie symbolem 1 KDD. 

   Finansowanie inwestycji może odbywać się poprzez: 
1)   wydatki z budżetu Gminy; 
2)   współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet Gminy – w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych środków zewnętrznych; 

3)   udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego, a także właścicieli nieruchomości.  
 

 


