
UCHWAŁA NR 65/2019
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 – etap II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.1)) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z uchwałą Nr 411/2012 
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk 
Mazowiecki Jednostka F2, zmienionej uchwałą Nr 80/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 
4 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr 411/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 
26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 oraz uchwałą Nr 522/2017 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 411/2012 Rady 
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka 
F2 zmienionej uchwałą Nr 80/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015 r. 
zmieniającą uchwałę Nr 411/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 września 2012 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2, stwierdzając brak naruszenia ustaleń „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki” uchwalonego 
uchwałą Nr 588/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010 r. zmienionego uchwałą 
Nr 337/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 22 maja 2012 r., Zarządzeniem Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 5 października 2017 r. oraz uchwałą Nr 738/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 30 maja 2018 r., uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Zakres regulacji planu

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 
Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 – etap II, zwany dalej planem, obejmujący obszar, którego granice 
wyznacza się na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000, a które przebiegają po:

1) od północy – po północnej granicy dz. ew. nr 36/2 z obrębu 12 oraz  w kierunku zachodnim po 
przedłużeniu tej granicy do zachodniej granicy dz. ew. nr 23/3 z obrębu 12;

2) od wschodu – wschodnią granicą dz. ew. nr 36/2 z obrębu 12;

1) 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432.
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3) od południa – południową granicą dz. ew. nr 36/2 z obrębu 12 i dalej prostopadle do zachodniej granicy 
dz. ew. nr 23/3 z obrębu 12;

4) od zachodu – zachodnią granicą działki ew. nr 23/3 z obrębu 12.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały i jej integralnymi częściami, są:

1) rysunek planu, sporządzony w skali 1:1000 – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do granic obszaru objętego planem.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) zwymiarowane wzajemne odległości elementów zagospodarowania;

4) granica strefy ochrony konserwatorskiej – zabytek archeologiczny;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6) granica obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

7) przeznaczenie terenów oznaczone symbolem literowym.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 3. 1. Na obszarze, o którym mowa w § 1 ust. 1, określa się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska i przyrody;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, miejsca przeznaczone na parkowanie 
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty 
obiektów;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

11) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

12) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych 
oraz granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;

13) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.
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2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 ust.1, ze względu na występujące uwarunkowania plan nie określa:

1) zasad ochrony krajobrazu kulturowego i dóbr kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) minimalnej liczby miejsc do parkowania;

4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy;

5) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 4. 1. Ilekroć w planie jest mowa o:

1) linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię ograniczającą obszar, na 
którym dopuszcza się wznoszenie budynków, która może być przekroczona, o ile ustalenia szczegółowe 
planu tak stanowią i na warunkach ustalonych w planie. O ile ustalenia szczegółowe dla terenów 
nie stanowią inaczej, linie zabudowy nieprzekraczalne nie dotyczą:

a) części podziemnych budynków,

b) wykraczających poza obrys budynku, nie więcej niż 1,5 m, takich części budynków, jak: okapy 
i nadwieszenia dachu, schody zewnętrzne, rampy;

2) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, na gruncie 
rodzimym, która pozostaje niezabudowana, nieutwardzona, a także wody powierzchniowe – wyrażoną jako 
procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej. W szczególności 
za powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków 
oraz budowli nadziemnych i podziemnych;

3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustaloną w planie funkcję zabudowy lub sposób 
zagospodarowania terenu przeważający na działce budowlanej, przy czym funkcja ta musi zajmować, co 
najmniej 60% powierzchni użytkowej wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, 
a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym nie mniejsza niż 60% powierzchni działki 
budowlanej;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe 
dopuszczone w planie, przy czym dopuszczona funkcja zabudowy lub sposób zagospodarowania terenu 
zajmuje nie więcej niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich budynków zlokalizowanych na działce 
budowlanej, a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym nie większa niż 40% 
powierzchni działki budowlanej;

5) przeznaczeniu towarzyszącym – należy przez to rozumieć przeznaczenie wprowadzone lub istniejące jako 
uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, które nie zmienia charakteru tego przeznaczenia.

2. Inne pojęcia i definicje wymienione w planie należy rozumieć zgodnie z treścią odpowiednich przepisów 
odrębnych.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

1) teren parkingu – oznaczony na rysunku planu symbolem KDP;

2) teren drogi publicznej klasy lokalnej – oznaczony na rysunku planu symbolem KD-L.

2. Terenami inwestycji celu publicznego są tereny: parkingu KDP oraz drogi publicznej klasy lokalnej KD-
L.

§ 6. 1. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania określone na rysunku planu.

2. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać poprzez odczyt osi 
odpowiednich linii na rysunku planu.
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3. Określa się linie rozgraniczające terenów: parkingu KDP oraz drogi publicznej klasy lokalnej KD-L jako 
granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 7. Dla terenu parkingu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDP ustala się: 

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: parking w poziomie terenu lub wielopoziomowy,

b) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody: 

a) określa się zasady lokalizacji oraz sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg 
i innych terenów publicznie dostępnych oraz granic przyległych nieruchomości:

- z uwzględnieniem ustaleń § 4 ust. 1 pkt 1 ustala się lokalizowanie nowych budynków 
z uwzględnieniem wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

- dopuszcza się sytuowanie zabudowy ze ścianą bez otworów przy granicy sąsiedniej działki 
budowlanej lub w odległości 1,5 m od tej granicy,

b) w zakresie kolorystyki oraz pokrycia dachów:

- nakazuje się utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji budynków na działce budowlanej: nakazuje 
się stosowanie odcieni elewacji spośród kolorów: białego, szarego, beżowego, kremowego, żółtego, 
brązowego; dopuszcza się stosowanie odcieni elewacji spoza wyznaczonych kolorów i przedziałów 
wyłącznie na fragmentach ścian budynku, takich jak pasy cokołowe, gzymsy oraz inne ozdobne 
elementy i detale architektoniczne, nie przekraczających 10% powierzchni danej elewacji,

- ustalenia tiret pierwsze nie dotyczą materiałów elewacyjnych w kolorach dla nich naturalnych, 
w szczególności aluminium, miedzi, stali nierdzewnej, szkła, drewna, betonu, ceramiki, kamienia,

- dopuszcza się zagospodarowanie dachów jako zieleni urządzonej ogólnodostępnej,

c) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć, które zgodnie z przepisami odrębnymi, zostały 
zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, w tym także w zakresie łączności publicznej,

d) ustala się ochronę przed poważnymi awariami poprzez zakaz lokalizacji usług zaliczonych do zakładów 
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w przepisach 
odrębnych z zakresu ochrony środowiska oraz składowania i magazynowania substancji 
niebezpiecznych;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

a) ustala się ochronę zabytku archeologicznego nr ew. AZP 59-62/64 w formie strefy ochrony 
konserwatorskiej w granicach zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

b) ustala się zachowanie przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
a także dotyczących postępowania z zabytkami w procesie budowlanym;

4) w granicach obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej:ustala się 
docelową zmianę istniejącego sposobu zagospodarowania na zasadach określonych w ustaleniach planu;

5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) dopuszcza się realizację parkingów wielopoziomowych w formie obiektów wolnostojących,

b) dopuszcza się posadowienie budynków do jednej kondygnacji podziemnej,

c) obowiązują następujące wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu działki budowlanej:

- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 0,1% powierzchni działki 
budowlanej,

- minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej: 0,1,
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- maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do działki budowlanej: 2,4,

- maksymalna wysokość zabudowy 9,0 m,

d) kąt nachylenia połaci dachowych: ustala się dachy płaskie do 12o,

e) powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 500 m2;

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem, parametry 
uzyskiwanych działek:

a) minimalna powierzchnia działki – 500 m2,

b) minimalna szerokość frontu działki – 20.0 m,

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego w zakresie 60o-120o;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obsługa komunikacyjna z drogi KD-L – ul. Traugutta,

b) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nakazuje się zapewnić, co najmniej 4 stanowiska,

c) realizacja ustaleń planu wymaga zabezpieczenia dojazdów pożarowych na zasadach określonych 
w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych;

8) obowiązują ustalenia dotyczące obsługi terenu w infrastrukturę techniczną: 

a) ustala się zaopatrzenie terenu, przeznaczonego w planie na cele zabudowy, w infrastrukturę techniczną 
w ramach istniejących i rozbudowanych zbiorowych systemów uzbrojenia w:

- sieć wodociągową,

- sieci kanalizacji,

- sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia,

- sieci telekomunikacyjne telefoniczne,

b) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej w ul. Traugutta,

c) odprowadzanie ścieków: do systemu kanalizacji w ul. Traugutta,

d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta,

e) zasilanie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w ul. 
Traugutta,

f) zaopatrzenie w łącza telekomunikacyjne: z istniejącej i planowanej do rozbudowy sieci 
telekomunikacyjnej oraz dopuszczenie lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi,

g) w zakresie gospodarki odpadami: prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi; 
zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów oraz obiektów służących przetwarzania odpadów;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu 
realizacji docelowego przeznaczenia terenu dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu 
zagospodarowania i użytkowania terenu;

10) określa się stawki procentowe stanowiące podstawę do ustalenia opłaty, o której mowa, 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na poziomie 1%.

§ 8. Dla terenu drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-L ustala się: 

1) przeznaczenie terenu:

a) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej,

b) przeznaczenie towarzyszące: chodniki, drogi rowerowe, zieleń urządzona,

c) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, w tym nie związana z drogą, zatoki postojowe;
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, zasady 
kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających, części drogi w obszarze planu: zmienna zgodnie z rysunkiem 
planu od 7,5 m do 8,5 m,

b) przekrój co najmniej 1x2 – jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu,

c) minimalna szerokość pasa ruchu według parametrów dla dróg lokalnych zgodnie z przepisami 
odrębnymi z zakresu dróg publicznych,

d) dopuszcza się drogi rowerowe,

e) dopuszcza się budowę, roboty budowlane (remont) istniejących budowli drogowych;

3) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu 
realizacji docelowego przeznaczenia terenu dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu 
zagospodarowania i użytkowania terenu;

4) określa się stawki procentowe stanowiące podstawę do ustalenia opłaty, o której mowa, 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na poziomie 1%.

Rozdział 4.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska
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Załącznik nr 2  

Do uchwały Nr 65/2019 

Rady Miejskiej  

w Grodzisku Mazowieckim 

z dnia 23 stycznia 2019 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk  Mazowiecki 

Jednostka F2 - etap II 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Rada 

Miejska w Grodzisku Mazowieckim stwierdza: 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta 

Grodzisk  Mazowiecki Jednostka F2 -etap II, był wyłożony dwukrotnie do publicznego 

wglądu: 

− w okresie od dnia 17 listopada 2014 r. do dnia 9 grudnia 2014 r. oraz w wyznaczonym 

terminie zgłaszania uwag, czyli do dnia 24 grudnia 2014 r. nie wpłynęła żadna uwaga, 

−  w okresie od dnia 15 października 2018 r. do dnia 6 listopada 2018 r. oraz w 

wyznaczonym terminie zgłaszania uwag, czyli do dnia 21 listopada 2018 r. nie 

wpłynęła żadna uwaga. 

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia 

uwag. 
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                                     Załącznik NR 3  

                                                                                             do Uchwały Nr 65/2019 

                                                                               Rady Miejskiej w  

                                                                                           Grodzisku Mazowieckim 

                                                                                                     z dnia 23 stycznia 2019 r. 

 

Rozstrzygnięcie o  sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zapisanych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki 

Jednostka F2 - etap II 

 

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) określa się następujący sposób realizacji oraz 

zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy: zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 

części terenu miasta Grodzisk  Mazowiecki Jednostka F2 -etap II. 

 

  

§ 1. 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t. j. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm.) - zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują 

inwestycje realizowane samodzielnie przez Gminę zlokalizowane w obszarze planu. 

 

§ 2. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy w 

odniesieniu do niniejszego planu to: 

1) budowa w  granicach planu parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną; 

2) przebudowa odcinka drogi lokalnej ul. Traugutta z infrastrukturą techniczną. 

 

§ 3. 

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

m.in. ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o 

samorządzie gminnym oraz przepisami w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony 

środowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z 

dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania 

najlepszej dostępnej techniki (określonej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018. poz. 799 z późn. zm.), o ile nie stanowi 

naruszenia ustaleń planu; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej  realizowane będą w 

sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. , poz. 755 z późn. zm.); 

4) realizacja i finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nie 

wyszczególnionych w § 2 odbywać się będzie na podstawie umów zainteresowanych 

stron. 

§ 4. 

1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
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własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017  r.  poz. 2077  z późn. zm.). 

2. Wydatki majątkowe gminy, wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy uchwala 

Rada Miejska  w uchwale budżetowej. 

3. Inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w 

Wieloletnim Planie Finansowym. 

§ 5. 

Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych finansowane będą na podstawie przepisów 

Prawa energetycznego z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 755 z późn. 

zm.).  
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