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§ 7

1. Ustala siC dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu 

wydawania zezwoleM na sprzedac napojów alkoholowych 

oraz wydatki w kwocie 52.000,00 zł na realizacjC 

zadaM  okreWlonych w gminnym programie profilaktyki 

i rozwi>zywania problemów alkoholowych.

2. Ustala siC wydatki w kwocie 8.000,00 zł na 

realizacjC zadaM okreWlonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Ustala siC dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji 

kultury oraz dla Gminnego OWrodka Zdrowia na ł>czn> 

kwotC 329.900,00 zł, zgodnie z zał>cznikiem nr 8*.

2. Ustala siC dotacje celowe na zadania własne gminy 

realizowane przez podmioty nalec>ce i nienalec>ce do 

sektora finansów publicznych na ł>czn> kwotC 

       89.630,00 zł., 
zgodnie z zał>cznikiem nr 9*.

§ 9

Ustala siC plan przychodów i wydatków Gminnego 

Funduszu Ochrony Vrodowiska i Gospodarki Wodnej w 

wysokoWci:

1) przychody - 52.000,00 zł,
2) wydatki - 105.000,00 zł,

zgodnie z zał>cznikiem nr 10*.

§ 10

Upowacnia siC Wójta do:

1) zaci>gania kredytów i pocyczek na pokrycie 

wystCpuj>cego w ci>gu roku budcetowego deficytu 

budcetu do wysokoWci 300.000,00 zł,
2) zaci>gania zobowi>zaM na finansowanie wydatków 

na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy 

i projekty realizowane ze Wrodków Unii Europejskiej lub  

bezzwrotnych Wrodków zagranicznych oraz na zadania 

wynikaj>ce z kontraktów wojewódzkich do wysokoWci 

okreWlonej w zał>czniku nr 3* i 4*.

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wył>czeniem 

przeniesieM wydatków miCdzy działami.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w cycie z dniem 1 stycznia 2009 r. 

i podlega publikacji w Dzienniku UrzCdowym Województwa 

Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeM UrzCdu Gminy.

 Przewodnicz>cy Rady

Bernard Grucza

*  Zał>czników nie publikuje siC. 
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 UCHWAŁA Nr XXVII/225/2008.

Rady Gminy Szemud

 z dnia 27 listopada 2008

 w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwał> 

Nr LVI/465/2006 z dnia 25.10.2006 r. fragmentu wsi Kielno dot. czCWci terenu oznaczonego symbolem 11.105.UKS 

działki nr 82/20, 82/25, 82/29 i 82/35

Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 20, art. 29 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z póan. zm.) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rz>dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 

póaniejszymi zmianami), na wniosek Wójta Gminy Szemud 

Rada Gminy Szemud, uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Uchwala siC zmianC miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego uchwalonego uchwał> Nr LVI/465/2006 z 

dnia 25.10.2006 r. dot. fragmentu wsi Kielno, czCWci terenu 

oznaczonego symbolem 11.105.UKS, działki nr 82/20, 82/

25, 82/29 i 82/35, polegaj>c> na przeznaczeniu pod teren 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej

§ 2

1. Integraln> czCWci> uchwały jest:

1) zał>cznik nr 1 do uchwały zamienne ustalenia dla dzia-

łek nr 82/20, 82/24, 82/29 i 82/35, - przyjmuj> ustalenia 

terenu oznaczonego symbolem 11.85 MU1*

2) zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) zał>cznik nr 3 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-

nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

4) zał>cznik nr 4 zawieraj>cy rysunek fragmentu planu 

miejscowego objCtego zmian> w skali 1:2000.

§ 3

Zobowi>zuje siC Wójta Gminy Szemud do:

1. Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały 

Wojewodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w 

Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego wraz 

z  dokumentacj> planistyczn> w celu oceny zgodnoWci z 

prawem.

2. Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni 

na tablicy ogłoszeM UrzCdu Gminy Szemud.

3. Umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do 

przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów 

i wyrysów.

4. Wprowadzenia do rejestru planów miejscowych.

5. Przekazania StaroWcie Wejherowskiemu kopii 

uchwalonego miejscowego planu.

6. Publikacji przedmiotowej uchwały na stronie internetowej 

UrzCdu Gminy Szemud

§ 4

Trac> moc ustalenia zawarte w karcie terenu Nr 

zał. 11.105.U,KS dla terenu oznaczonego symbolem 

11.105.U,KS dot. działek nr 82/20, 82/25, 82/29, i 82/35, 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

gminy Szemud uchwalonym uchwał> Nr LVI/465/2006 z 

dnia 25.10.2006 r. opublikowanym w Dzienniku UrzCdo-

wym Województwa Pomorskiego Nr 57, poz. 853 z dnia 8 

marca 2007 r.
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§ 5

Pozostałe ustalenia planu pozostaj> zgodne z miejsco-

wym planem zagospodarowania przestrzennego gminy 

Szemud zatwierdzonym uchwał> Nr LVI/465/2006 z dnia 

25.10.2006 r. opublikowanym w Dzienniku UrzCdowym 

Województwa Pomorskiego Nr 57, poz. 853 z dnia 8 marca 

2007 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

 Przewodnicz>cy

Rady Gminy

Grzegorz Lasowski

 

Załącznik nr 1 

 
 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

SZEMUD 

SYMBOL TERENU: 11.85 MU1****  OBRĘB: KIELNO 

1) PRZEZNACZENIE TERENU: 

MU1 – ZABUDOWA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA. 

2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy* – zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne 
odległość budynków – min. 5 m. 
b) Typ zabudowy* istniejącej. 
c) Wysokość zabudowy* - max. 10,0 m. 
d) Dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 450, przy zastosowaniu ścianki 
kolankowej o wysokości od 0,9 do 1,2 m lub ściany do wysokości 1,8m dopuszcza się  kąt nachylenia połaci 220, 

dopuszcza się inne z zastrzeżeniem lit. b. 
e) Ustawienie budynków w stosunku do ulicy* (dla budynków mieszkalnych lub usługowych usytuowanych od 
strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy, dopuszcza się inne z zastrzeżeniem lit. b. 
f) Wielkość pokrycia działki zabudową* – max. 40 % powierzchni działki. 
g) Powierzchnia biologicznie czynna* - min. 30 % powierzchni działki. 
h) Dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej. 

3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) Na terenach zabudowy jednorodzinnej garaże wolnostojące należy lokalizować w odległości min. 3 m  w głąb 
działki licząc od frontu budynku mieszkalnego (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa) 

4) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

a)   Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny.  
b)   W przypadku podziałów nieruchomości nieposiadających dostępu do drogi publicznej minimalna szerokość 
wydzielonych dojazdów wewnętrznych do trzech i więcej działek budowlanych - 8m, na końcu dojazdu plac do 
zawracania samochodów o wymiarach min.12,5x12,5m. Minimalna odległość budynku od wydzielonego dojazdu 
wewnętrznego 5m. 
c)   Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej* – 1000 m2. 
d)   Szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej*- minimalna – 20 m. 
e)   Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 00 do 900. 

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

a)  Zakaz likwidacji zadrzewionych skarp ( nie dotyczy dróg, ulic i rowów), 
b)  na terenach podmokłych nie należy zmieniać stosunków wodnych, nie dotyczy melioracji w rozumieniu art. 70 
ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, 
c)  na terenach przeznaczonych pod zabudowę linie telekomunikacyjne elektroenergetyczne niskiego i średniego 
napięcia należy układać doziemnie, 
d)  wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych 
wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
e)  na obszarach o spadkach powyżej 20% w trakcie budowy i po realizacji inwestycji należy zabezpieczyć skarpy 
przed procesami erozyjnymi i osuwaniem się mas ziemnych – do projektu budowlanego należy dołączyć projekt 
zabezpieczeń skarp, 
f)  ochrona wód powierzchniowych: oczek i drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, utrzymanie 
ich naturalnego charakteru, 
g) dopuszczalne poziomy hałasów jak dla zabudowy mieszkaniowej. 

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ: 

Nie występują. 
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7)  TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH: 

a)  Dopuszczalne poziomy hałasów w środowisku (dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową) - 
regulują przepisy odrębne, w tym ustawa z dnia 27 czerwca 2001r  "Prawo ochrony środowiska" (Dz.U. Nr 62, poz. 
627 z 2001r. z pozn. zmianami) oraz przepisy wykonawcze.  
b)  Teren znajduje się w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oznaczonej na rysunku planu - 
obowiązują przepisy odrębne, w tym obecnie Rozporządzenia Wojewody Gdańskiego: nr 5/94 z dn. 8 listopada 
1994 r  (Dz.Urz. Woj. Gd. Nr 27, poz. 139) oraz  nr 11/98 z dn. 3 września 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 59 poz. 
294). 

8) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI: 

a)    Dojazd od ulic lokalnych, dojazdowych, dróg wewnętrznych oraz od istniejących wjazdów od ulic zbiorczych.  
b)    Wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §3 ust.5 pkt 2. 
c)    Zakaz lokalizacji stałych miejsc postojowych, parkingów i garaży dla samochodów ciężarowych i autobusów. 

9) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

a)   Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.6 pkt 2. 

10) TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE I UŻYTKOWANIE TERENU: 

a)  Dopuszcza się utrzymanie dróg wydzielonych geodezyjnie, które nie zostały wydzielone w planie liniami 
rozgraniczającymi (np.: w formie utwardzenia kruszywem asfaltowym, pokrycia asfaltem lub innej). 
11) STAWKA PROCENTOWA: 
a) 20% 

12) INFORMACJE I ZALECENIA: 

a)  Zaleca się realizację zabudowy przy urządzonych ulicach,  
b)  zaleca się urządzenie przyobiektowej zieleni o funkcjach estetycznych oraz zieleni o funkcjach izolacyjnych od 
strony ulic, 
c) zaleca się stosowanie prostej bryły na planie prostokąta, tradycyjnych materiałów budowlanych (cegła, kamień, 
drewno) oraz stonowanej kolorystyki nawiązującej do lokalnej tradycji, 
d)  dla obiektów projektowanych w sąsiedztwie istniejących budynków zaleca się przedstawienie w ramach projektu 
budowlanego co najmniej jednej elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego na tle sąsiednich istniejących 
budynków,  w dowolnej formie (kolażu, fotomontażu itp.) w skali co najmniej 1:200. 
e)  Proponowane dojazdy zalecane jak na rysunku planu. 
W ustaleniach planu pojęcia opatrzone gwiazdką:(*) zostały zdefiniowane  w § 2. uchwały Rady Gminy Szemud Nr LVI/465/2006 z dnia 
25.10.2006r . 
 
 
 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

SZEMUD 

SYMBOL TERENU: 11.105.U,KS OBRĘB: KIELNO NR ZAŁ.: 11 

1) PRZEZNACZENIE TERENU: 

U,KS – USŁUGI, TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI DROGOWEJ. 

2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) Nieprzekraczalne linie zabudowy* – zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczających drogi wewnętrzne 
odległość budynków – min. 5 m. 
b) Typ zabudowy * historycznie występującej. 
c) Wysokość zabudowy* - max. 10,0 m. 
d) Dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 450, przy zastosowaniu ścianki 
kolankowej o wysokości od 0,9 do 1,2 m lub ściany do wysokości 1,8m dopuszcza się  kąt nachylenia połaci 220, 

dopuszcza się inne z zastrzeżeniem lit. b. 
e) Ustawienie budynków w stosunku do ulicy* (dla budynków usługowych usytuowanych od strony ulicy): główna 
kalenica równoległa do ulicy, dopuszcza się inne z zastrzeżeniem lit. b. 
f) Wielkość pokrycia działki zabudową* – max. 40 % powierzchni działki. 
g) Powierzchnia biologicznie czynna* - min. 30 % powierzchni działki. 
h) Dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej. 

3) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

Nie występują. 
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4) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 

a)   Dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny.  
b)   W przypadku podziałów nieruchomości nieposiadających dostępu do drogi publicznej minimalna szerokość 
wydzielonych dojazdów wewnętrznych do trzech i więcej działek budowlanych - 8m, na końcu dojazdu plac do 
zawracania samochodów o wymiarach min.12,5x12,5m. Minimalna odległość budynku od wydzielonego dojazdu 
wewnętrznego 5m. 
c)   Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej* – 1000 m2. 
d)   Szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej*: minimalna – 20 m. 
e)   Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – od 00 do 900. 

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA,PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

a)  Zakaz likwidacji zadrzewionych skarp ( nie dotyczy dróg, ulic i rowów), 
b)  na terenach podmokłych nie należy zmieniać stosunków wodnych, nie dotyczy melioracji w rozumieniu art. 70 
ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, 
c)  na terenach przeznaczonych pod zabudowę linie telekomunikacyjne elektroenergetyczne niskiego i średniego 
napięcia należy układać doziemnie, 
d)  wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych 
wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
e)  na obszarach o spadkach powyżej 20% w trakcie budowy i po realizacji inwestycji należy zabezpieczyć skarpy 
przed procesami erozyjnymi i osuwaniem się mas ziemnych – do projektu budowlanego należy dołączyć projekt 
zabezpieczeń skarp. 

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ: 

a)  Na części terenu znajduje się stanowisko archeologiczne znajdujące się w ewidencji konserwatorskiej  – wg pkt 7 
lit. a karty terenu. 

7)  TERENY LUB OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH: 

a) Na części terenu znajduje się stanowisko archeologiczne ujęte w ewidencji konserwatorskiej  - obowiązują 
przepisy odrębne, w tym obecnie ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. „o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” , 
przepisy wykonawcze do ustawy. 

8) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI: 

a)    Dojazd od istniejących wjazdów od ulic zbiorczych.  
b)    Wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §3 ust.5 pkt 2. 
c)    Zakaz lokalizacji stałych miejsc postojowych, parkingów i garaży dla samochodów ciężarowych i autobusów. 

9) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

a)   Obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust.6 pkt 2. 

10) TYMCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE, URZĄDZANIE I UŻYTKOWANIE TERENU: 

a)  Dopuszcza się utrzymanie dróg wydzielonych geodezyjnie, które nie zostały wydzielone w planie liniami 
rozgraniczającymi (np.: w formie utwardzenia kruszywem asfaltowym, pokrycia asfaltem lub innej). 
11) STAWKA PROCENTOWA: 
a) 20% 

12) INFORMACJE I ZALECENIA: 

a)  Zaleca się urządzenie przyobiektowej zieleni o funkcjach estetycznych oraz zieleni o funkcjach izolacyjnych od 
strony ulic, 
c) zaleca się stosowanie prostej bryły na planie prostokąta, tradycyjnych materiałów budowlanych (cegła, kamień, 
drewno) oraz stonowanej kolorystyki nawiązującej do lokalnej tradycji, 
d)  dla obiektów projektowanych w sąsiedztwie istniejących budynków zaleca się przedstawienie w ramach projektu 
budowlanego co najmniej jednej elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego na tle sąsiednich istniejących 
budynków,  w dowolnej formie (kolażu, fotomontażu itp.) w skali co najmniej 1:200. 
W ustaleniach planu pojęcia opatrzone gwiazdką:(*) zostały zdefiniowane  w § 2. uchwały Rady Gminy Szemud Nr LVI/465/2006 z dnia 
25.10.2006r . 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

                                                           do Uchwały nr XXVII/225/2008         
Rady Gminy Szemud 

z dnia 27 listopada 2008 roku 
WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO  

W DNIACH OD 18.09.2008r. DO 9.10.2008r. DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

FRAGMENTU WSI SZEMUD 

Rozstrzygnięcie wójta  w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik 
do uchwały nr                  

 
Lp. 

Data 
wpływu 
uwagi 
 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 
adres 
zgłaszającego 
uwagi 

Treść 
uwagi 
 
 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 
uwaga 
 
 

Ustalenia 
projektu planu 
dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 
uwaga 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 
 
 

uwaga 
uwzględniona 
 

uwaga 
nieuwzględniona 
 

 
 

Uwagi 
 
 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

          

 
- Uwaga: nie wpłynęły uwagi do wyłożonego projektu planu. 

             ………………………………………… 
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   Zał>cznik nr 3

   do Uchwały nr XXVII/225/2008

   Rady Gminy Szemud

   z dnia 27 listopada 2008 r.

 

w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 

do zadaM własnych gminy

§ 1

Przez budowC urz>dzeM infrastruktury technicznej rozu-

mie siC zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomoWciami (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 46, poz. 543 z póan. zm.) budowC drogi oraz wybudo-

wanie pod ziemi>, na ziemi albo nad ziemi> przewodów lub 

urz>dzeM wodoci>gowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, 

elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

§ 2

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkaMców, w tym 

m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz 

sprawy wodoci>gów i zaopatrzenia w wodC, kanalizacji, 

zaopatrzenia w energiC elektryczn> i ciepln> oraz gaz sta-

nowi>, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1591 z póan. zm.), zadania własne gminy.

§ 3

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy, w tym: 

planowanie, wykonanie i eksploatacja, okreWlaj> obowi>zu-

j>ce przepisy szczególne, w tym aktualnie:

1) Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4. ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 

348 z póan. zm.) do zadaM własnych gminy w zakresie 

 zaopatrzenia w energiC elektryczn>, ciepło i paliwa 

gazowe nalecy:

— planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, ener-

giC elektryczn> i paliwa gazowe na obszarze gminy;

— planowanie oWwietlenia miejsc publicznych i dróg 

znajduj>cych siC na terenie gminy;

— finansowanie oWwietlenia ulic, placów i dróg, znajdu-

j>cych siC na terenie gminy.

 PrzedsiCbiorstwa energetyczne zajmuj>ce siC 

przesyłaniem i dystrybucj> energii elektrycznej, paliw 

gazowych lub ciepła s> obowi>zane zapewniać realizacjC 

i finansowanie budowy i rozbudowy sieci.

2) Zgodnie z art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC i zbiorowym 

odprowadzaniu Wcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 

póan. zm.) zbiorowe zaopatrzenie w wodC i zbiorowe 

odprowadzanie Wcieków jest zadaniem własnym gminy.

§ 4

1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 podlega 

przepisom szczególnym, w tym m.in.: ustawie z dnia 

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 15 poz. 148 z póan. zm.), ustawie z dnia 8 

marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym oraz ustawie z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieM publicznych 

(Dz. U. Nr 19 poz. z póan. 177 zm.).

2. Wydatki inwestycyjne finansowane z budcetu gminy (w 

tym inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden 

rok budcetowy) ujmowane s> w uchwale budcetowej 

Rady Gminy.

3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych 

finansowane bCd> zgodnie z obowi>zuj>cymi 

przepisami i zawartymi umowami, z budcetu gminy i ze 

aródeł zewnCtrznych, tj. m.in.: ze Wrodków własnych 

przedsiCbiorstw wodoci>gowo-kanalizacyjnych, energety- 

cznych, gazowniczych i telekomunikacyjnych, kredytów 

i pocyczek, funduszy unijnych i innych.
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