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UCHWAŁA NR 95/VIII/7/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Czernidła.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy i art. 27 z dnia 8 marea 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 359/VII/22/2016 Rady
Miejskiej Konstancin — Jeziorna z dnia 7 września 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła, stwierdzając, że plan nie narusza
ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin
Jeziorna, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 97/III/1 7/99 z dnia 27 grudnia 1999 r.,
Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuj e:

1. W uchwale Nr 57/VI/9/201 I Rady Miejskiej Konstancin Jeziorna z dnia 28 kwietnia 201 Ir. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła 21 otrzymuje brzmienie:

„ 21. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustała się:

1) docelowe zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

2) przekrój sieci wodociągowej — nie mniejszy niż o32;

3) do czasu realizacji gminnej sieci wodociągowej możliwość budowy indywidualnych ujęć wody;

4) obowiązek projektowania i wykonania sieci wodociągowej w sposób uwzględniający potrzeby
ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych.”.

2. Załącznikiem do uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich fnansowania —

załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Konstancin — Jeziorna.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agata Wilczek
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Załącznik do uchwaly Nr 95/VIII/7/2019

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 28 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

1. I. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb

mieszkańców stanowią — zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2019 r. poz. 506 ) — zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej określone w planie obejmują w szczególności sprawy

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię

elektryczną i cieplną oraz gaz.

2. Określa się sposób realizacji inwestycji wskazanych w I ust. 2:

1) Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą prawo

budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej

i ochronie środowiska, finansach publicznych.

2) Sposób realizacji inwestycji określonych w I ust. 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się

postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki

określonej wart. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r.

poz. 799 z późn. zm.), o ile nie stanowi to naruszenia ustaleń planu.

3) Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła określone

w 1 ust. 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. „755 z późn. zm.).

3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

ujętych w planie podlega przepisom ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg gminnych finansowane będą z budżetu gminy lub na podstawie

porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie

art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo

kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską wieloletnie plany rozwoju i modernizacji

urządzeń sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ( art. 21 ww. ustawy) lub w oparciu o budżet gminy.

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie

art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).


