
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV-25/2012
Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25.04.2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pn. Osiedle Wiosenna w Wołominie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej sporządzono po analizie wszystkich, obowiązujących w zakresie 
budżetu gmin, ustaw i przepisów wykonawczych do nich, jak i wykonanych na potrzeby 
planu miejscowego materiałów planistycznych, a w szczególności prognozy skutków 
finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Osiedle 
Wiosenna w Wołominie.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, ujęte w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego pn. Osiedle Wiosenna w Wołominie, należące do zadań 
własnych gminy, zostały oszacowane w prognozie skutków finansowych uchwalenia planu 
miejscowego i obejmują:

− wydzielenie i wykup terenu pod nowe drogi gminne,
− budowę nawierzchni jezdni, chodników na drogach gminnych,
− uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarną, sieć 

oświetlenia ulicznego.
Środki finansowe na te cele będą pochodzić ze środków własnych gminy ustalanych 

w poszczególnych budżetach na dany rok oraz z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 
Omawiane nakłady inwestycyjne równoważone będą w części poprzez wzrost wpływów do 
budżetu w wyniku realizacji planu. Dochodem gminy, który może zostać wykorzystany na 
realizację w/w inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, będzie więc również tzw. „renta 
planistyczna”, płacona na rzecz gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku 
z uchwaleniem w/w planu miejscowego oraz zwiększony podatek od nieruchomości i od 
czynności cywilnoprawnych.

Finansowanie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy jest uzależnione od jej zdolności finansowej i będzie określone 
w wieloletnich planach inwestycyjnych, stanowiących załączniki do uchwał budżetowych 
w kolejnych okresach czasowych.

Zasady finansowania w/w inwestycji odbywać się będą zgodnie z przepisami ustawy 
o finansach publicznych, poprzez wydatki inwestycyjne z budżetu gminy zgodnie 
z uchwałami budżetowymi.
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