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Rady Miejskiej w Kozienicach
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ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PROJEKCIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU
POŁOŻONEGO W PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W KOZIENICACH – „POLESIE II”,
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH
FINASOWANIA

Jako podstawę prawną przyjęto:
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 zpz)
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 zpz)
- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w
latach 1999 – 2003 (Dz. U. Nr 162, poz. 1119 zpz)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543 zpz)
- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
zpz).
Celem opracowania jest określenie sposobu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej
zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania terenu objętego planem, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.
Opracowanie sporządzono po analizie wszystkich obowiązujących w zakresie budżetu gmin
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 Kozienice.
W celu umożliwienia realizacji inwestycji kubaturowych na terenach przeznaczonych
pod różne formy zainwestowania jak zabudowa: mieszkaniowa, usługowa, które obecnie
stanowią nieużytki oraz użytkowane są rolniczo - konieczna będzie budowa infrastruktury,
która wymagać będzie znacznych nakładów finansowych.
Finansowanie realizacji zadań zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy jest uzależnione od zdolności finansowej gminy i
będzie określona w wieloletnich planach inwestycyjnych stanowiących załączniki do uchwał
budżetowych w kolejnych okresach czasowych.
 Do zadań z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy
należy:
― wydzielenie i wykup terenu pod nowe drogi gminne, bądź poszerzenie istniejących,
― uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarną i sieć
oświetlenia ulicznego,
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―

budowa jezdni, chodników na drogach gminnych.

Odrębnym problemem jest zaopatrzenie obszaru w energię elektryczną. Zgodnie z
prawem energetycznym, realizacja głównych sieci przez zakład energetyczny uzależniona jest
od wcześniej sporządzonych planów zaopatrzenia w energię (z trzyletnim wyprzedzeniem).
W sytuacji potrzeb zasilania w energię obszaru określonego w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zasilanie w energię ma być zagwarantowane z istniejących,
a całość potrzeb wynikających z projektowanego zagospodarowania terenu zostanie pokryta
w drodze budowy sieci napowietrznej lub kablowej NN.
W pierwszej kolejności konieczne będzie wybudowanie uzbrojenia magistralnego w
ulicach oznaczonych symbolami KDL, KDD, KDW.
Koniecznym będzie wybudowanie:
1) około – 3 700 mb sieci wodociągowej jako rozbudowa istniejącego systemu
wodociągowego,
2) około – 3 700 mb sieci kanalizacji sanitarnej dla obsługi nowych terenów
wyznaczonych planem.,
Środki finansowe na te cele będą pochodzić ze środków własnych gminy ustalanych w
poszczególnych budżetach gminy na dany rok oraz z funduszy pomocowych Unii
Europejskiej. Zakłada się też, że część wyposażenia w niezbędną sieć kanalizacyjną i
wodociągową nowych terenów oraz części dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem
KDW, w znacznej części realizowane będą przez przyszłych inwestorów i właścicieli
terenów. Kolejnym źródłem dochodu gminy będzie tak zwana renta planistyczna płacona na
rzecz gminy, wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości.
Można założyć, że programy unijne związane z pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych,
które wdrożono w gminie pozwolą na przyspieszenie prac związanych z realizacją zadań
inwestycyjnych należących do zadań własnych.
Gmina wykorzysta wszystkie możliwości dla pozyskania funduszy w celu realizacji
zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do jej zadań własnych.
Prognozowane wydatki związane z realizacją ww. projektu winny stanowić podstawę do
podjęcia prac nad ujęciem ich w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych Gminy Kozienice.
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