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Na terenie opracowania w związku z rozwojem terenów przewaşnie w uzupełnieniu istniejącej za-
budowy, a więc równieş wykorzystujących istniejącą infrastrukturę, nakłady związane ze skutkami finan-
sowymi planu w zakresie infrastruktury wynikają z potrzeby realizacji nieistniejącej na terenie infrastruk-
tury. Realizacja brakującej w istniejącej zabudowie sieci infrastruktury technicznej wynika ze stanu istnie-
jącego. W ustaleniach planu nie określa się terminu realizacji inwestycji. Uzyskanie minimalnego wzro-
stu dochodów gminy pozwoli na pokrycie 100% kosztów realizacji omawianego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku, w celu realizacji ustaleń planu zaleca się pozy-
skanie środków z zewnątrz. 

4. W przypadku przeprowadzonych przebudów dróg naleşy dokonać analizy potrzeb realizacji infra-
struktury podziemnej i przeprowadzić ją wyprzedzająco lub w trakcie przebudowy dróg. 

Naleşy podkreślić, şe ustalenia planu miejscowego nie stanowią decyzji inwestycyjnych, a jedynie 
dyspozycje przestrzenne umoşliwiające wprowadzenie inwestycji na określonych zasadach. Realizacja 
ustaleń zawartych w projekcie planu uzaleşniona jest od moşliwości finansowych gminy ze względu  
na ich finansowanie z budşetu gminy. 

5. Zasady finansowania 
Przewiduje się, şe finansowanie wyşej wymienionych zadań, realizowanych sukcesywnie w miarę 

potrzeb, odbywać się będzie z budşetu gminy oraz ze środków własnych przedsiębiorstw działających  
w imieniu gminy. Nie wyklucza się moşliwości współfinansowania tych zadań ze środków zewnętrznych, 
w tym pozyskiwanie z funduszy Unii Europejskiej oraz udziału w kosztach realizacji dróg gminnych in-
westorów przedsięwzięć niedrogowych związanych z budową lub przebudową dróg publicznych. 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy, 
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póŝniejszymi zmianami), przy czym: 
1) wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu gminy uchwala się w corocznej uchwale budşetowej; 
2) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budşetowy, ujmowane są w wykazie stano-

wiącym załącznik do uchwały budşetowej – Wieloletni Plan Inwestycyjny: 
3) inwestycje, które mogą być współfinansowane ze środków pomocowych, ujęte są w Planie Rozwoju 

Lokalnego. 
6. Realizacja inwestycji nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z: ustawą – Prawo 
budowlane, ustawą o drogach publicznych, ustawą – Prawo zamówień publicznych, ustawą  
o samorządzie gminnym i ustawą – Prawo ochrony środowiska. 
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UCHWAŁA NR XXXII/279/2010 
 RADY GMINY CZERNICA 

 z dnia 5 marca 2010 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica nr XXIX/209/2009 z dnia 14 października 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czernica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Czernica 
nr XXIX/209/2009 z dnia 14 paŝdziernika 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Czernica.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Czernica.  

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Karol Pietrucha 
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