
              Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII / 50 / 07 
               Rady Gminy w Tułowicach z dnia 30 si erpnia 2007 r.  

 
Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inw estycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nale żą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach publiczny ch. 

 
Na podstawie.art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635), art. 
7. ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr  113, poz. 984 i Nr 214, poz. 
1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 
2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327) 
 i art.167, ust.2, pkt.1 ustawy z  dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
249, poz.2104 ze zm.) Rada  Gminy w Tułowicach rozstrzyga co następuje: 
 

1. Sposób realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tułowice we wsi Ligota Tułowicka obejmującego tereny  pod 
zabudowę usługową i mieszkaniową przy drodze wojewódzkiej nr 405, inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy: 
 

1.1 Zadania własne gminy 
- drogi publiczne wraz z infrastruktur ą obejmuj ącą wodoci ąg, kanalizacj ę sanitar-

ną i deszczow ą: 
• projektowana droga publiczna dojazdowa  oznaczona symbolem KD o długości 

340mb, o parametrach określonych w planie dla drogi dojazdowej.  
  
1.2 Prognozowany koszt realizacji w/w inwestycji należących do zadań własnych gminy. 
 
Nazwa zadania  Koszt w tys. zł 
droga KD z infrastrukturą   874 
Razem 874 

 
1.3 Sposób realizacji. 
Realizacja w/w zadań własnych gminy odbywać się będzie poprzez tryb zamówień publicz-
nych. Zdania te powinny być uwzględnione w wieloletnim planie inwestycyjnym i wprowadzo-
ne do wieloletniego planu finansowego (ok.10 lat). 
Zadania realizowane będą siłami własnymi. 
 

2. Zasady finansowania zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  które 
należą do zadań własnych gminy zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 
Źródłem finansowania zadań określonych w pkt.1 będą:  
- dochody własne  
- dotacje 
- kredyty, pożyczki preferencyjne, 
- środki pomocowe UE.  
 
 

                                                          Przewodnicząca Rady Gminy  
                                                             Teresa Kucharzak - Juszczyk 


