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ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
gminy oraz zasad ich finansowania. 
 
1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi           

Nowe Polesie zostaną wyznaczone tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,     
letniskową, zagrodową usługi, a także drogi i  ulice (stanowiące rozbudowę istniejącego 
układu drogowo-ulicznego) jako uzupełnienie istniejącej wsi. Zgodnie  przepisami art. 7 
ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.)  zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 
własnych gminy. W zakresie inwestycji dot. infrastruktury technicznej do zadań własnych 
gminy należą:  

- budowa  gminnych dróg, ulic, mostów, placów (w tym jezdni i chodników), oświetlenie 
ulic: 

- budowa wodociągów i urządzeń zaopatrzenia w  wodę oraz budowa kanalizacji  
      (deszczowej i sanitarnej). 

2. W konsekwencji uchwalenia planu miejscowego powstanie konieczność realizacji zadań  
      inwestycyjnych   związanych z przystosowaniem terenu do zabudowy w postaci budowy  
      docelowo sieci wodociągowej zaopatrzonej w wodę ze stacji wodociągowej wybudowanej  
      na terenie Gminy Leoncin. Do czasu realizacji wodociągu gminnego plan dopuszcza  
      zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych. 
3. Plan ustala alternatywne rozwiązanie w zakresie gospodarki ściekowej, wskazując jako 

docelowe gminne sieci kanalizacyjne lub grupowe systemy kanalizacyjne, a także, w 
zależności od warunków gruntowo – wodnych, realizację lokalnych, przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników do gromadzenia 
nieczystości z okresowym wywozem taborem asenizacyjnym do zlewni przy oczyszczalni 
ścieków. Realizacja nowych dróg (ulic) w terenach zabudowy, a także modernizacja i 
rozbudowa układu komunikacyjnego spowoduje konieczność sukcesywnej realizacji sieci 
oświetlenia ulicznego w porozumieniu z gestorem sieci energetycznej.  

4. Zasady ogólne dotyczące systemów infrastruktury technicznej zostały określone w § 50 
uchwały stanowiącej tekst planu. Zasady te dotyczą także inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. Inwestycje te mają 
charakter budowy i rozbudowy systemów infrastruktury obsługujących Gminę  Leoncin, z 
zaleceniem uwzględniania ich powiązania z systemami ponadlokalnymi oraz systemami 
infrastruktury technicznej obsługującymi  całą Gminę Leoncin.  

5.  Rozbudowa i budowa, w miarę potrzeb, infrastruktury technicznej wymienionymi w pkt.                  
     2 i 3, jest (lub będzie) umieszczona w odpowiednich programach (na bieżąco  
     aktualizowanych) w szczególności w programie i koncepcji wodociągowania i  
     kanalizowania Gminy Leoncin. W ślad za tym poszczególne zadania inwestycyjne dot.  
     infrastruktury technicznej będą sukcesywnie umieszczane w zadaniach rzeczowych  
     budżetu gminy. Podstawę przyjęcia tych inwestycji do realizacji, w tym terminów  
     przystąpienia i zakończenia prac, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu   
     Inwestycyjnego powiązanego z Planem Rozwoju Lokalnego. Uznaje się za wskazane  
     pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w/w zadań, a w szczególności dla  
     inwestycji proekologicznych, sprzyjających ochronie środowiska i przyrody. 
 
          Przewodniczący Rady Gminy 
 
         Antoni Gruszka 


	ROZSTRZYGNIĘCIE

