
Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr V/32/11 
Rady Miasta Zgierza 
z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w Zgierzu ograniczonego ulicami: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 

1 Maja i ul. Długą 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, wraz z póź. zmianami) Rada Miasta Zgierza, po 
uprawomocnieniu się miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w Zgierzu ograniczonego ulicą Księdza Szczepana Rembowskiego, ulicą Gabriela Narutowicza, ulicą 
1 Maja i ulicą Długą, przewiduje następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach rozgraniczających poszczególnych dróg 
ogólnodostępnych, w tym wybudowanie dróg wraz z ich uzbrojeniem podziemnym, zielenią 
i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciążliwość w rozumieniu przepisów 
ochrony środowiska (drogi gminne); 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi dróg. 

§ 2. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to realizacja dróg 
ogólnodostępnych na terenach przeznaczonych w planie pod taką funkcję oraz budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. 

2. Wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miasta Zgierza. 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym min.: ustawą prawo 
budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i ochronie 
środowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji określony w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem 
techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki; 

3) inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą 
w sposób określony w aktualnie obowiązujących przepisach Prawa energetycznego; 

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wymienionych w § 2 będzie 
przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Realizację i wykonanie przestrzeni publicznych wyznaczonych w planie powierza się miastu Zgierz 
poprzez wykorzystanie środków własnych. Urządzenie tych przestrzeni może odbywać się z wykorzystaniem 
środków zewnętrznych. 

§ 5. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
ujętych w niniejszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, podlega przepisom aktualnej 
ustawy o finansach publicznych, przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miasta Zgierza; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu miasta Zgierza uchwala się w uchwale budżetowej; 

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie stanowiącym 
załącznik do uchwały budżetowej. 
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§ 6. 1. Zadania w zakresie budowy dróg finansowane będą z budżetu miasta Zgierza na podstawie 
porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowane będą na podstawie aktualnie 
obowiązujących przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
ze środków własnych przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjnego w oparciu o ustalone przez Radę Miasta 
Zgierza wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych lub przez budżet 
miasta Zgierza. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci elektroenergetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie 
aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo energetyczne. 
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