
UCHWAŁA Nr XLVIII/516/02
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 maja 2002r.

w sprawie realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie  inwestycji i remontów.

Na  podstawie  art.  18  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 i z 2002r. Nr 23 , poz. 220) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Inicjatywy lokalne są inwestycjami i remontami w zakresie uzbrojenia terenów, dróg oraz 
innej  infrastruktury  realizowanych  przy  współudziale  podmiotów określonych  w  §  3, 
zwane dalej “inicjatywami lokalnymi”. 

2. Współudział mieszkańców, lub innych podmiotów o których mowa w § 3,  w realizacji 
inicjatyw lokalnych jest dobrowolny. 

3. Celem inicjatyw lokalnych jest podniesienie poziomu infrastruktury obszaru objętego 
inicjatywą.

§ 2.

Na zasadach określonych uchwałą mogą być realizowane w szczególności:
1) budowa sieci i obiektów na sieciach wodociągowych,
2) budowa sieci i obiektów na sieciach kanalizacji sanitarnej, 
3) budowa sieci i obiektów na sieciach kanalizacji deszczowej-opadowej,
4) budowa dróg gminnych i parkingów ogólnodostępnych wraz z oświetleniem i elementami 

inżynierii ruchu,
5) budowa placów gier i zabaw, terenów zieleni,
6) budowa obiektów kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
7) przebudowa dróg gminnych gruntowych i parkingów gruntowych z wykonaniem 

nawierzchni tymczasowych, 
8) przebudowa oświetlenia ulicznego.

§ 3.

Inicjatywy lokalne są realizowane na wniosek: 
1) mieszkańców,
2) osób prawnych, 
3) jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej 

Inicjatorem.

§ 4.

Źródłem finansowania inicjatyw lokalnych mogą być:
1) środki Gminy Legnica,
2) środki własne Inicjatora,
3) inne środki.
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§ 5.

1. Wysokość maksymalnego udziału Gminy w zadaniach realizowanych w trybie inicjatyw 
lokalnych gdy wyłącznym Inicjatorem są mieszkańcy określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wysokość maksymalnego udziału Gminy w zadaniach realizowanych w trybie inicjatyw 
lokalnych gdy Inicjatorem są  mieszkańcy łącznie z innym podmiotem/podmiotami lub 
inny podmiot/podmioty bez udziału mieszkańców określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Udział mieszkańców w inwestycjach lokalnych w sytuacji jak w ust. 2 odbywa się według 
proporcji określonych w załączniku nr 1.

4. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się  zwiększenie udziału Gminy w wysokości 
finansowania inicjatyw lokalnych.

§ 6.

Unieważniono.

§ 7.

1. Współuczestnictwo Inicjatora w realizacji inicjatyw lokalnych może nastąpić poprzez :
1) wniesienie środków finansowych,
2) wniesienie aportów rzeczowych,
3) zaangażowanie siły roboczej lub sprzętu budowlanego.

2. Wnoszone udziały niepieniężne podlegają wycenie rynkowej w oparciu o aktualne ceny 
rynkowe lub wycenie rzeczoznawcy, gdy bezpośrednia wycena rynkowa nie jest możliwa.

3. Na poczet udziału Inicjatora mogą być zaliczone jego udokumentowane nakłady 
poniesione w związku z przygotowaniem inicjatyw do realizacji, w trybie § 6 ust. 4. pkt. 
1. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Miasta.

§ 8.

1. Szczegółowe  warunki  organizacji,  realizacji  i  współfinansowania  inicjatyw  lokalnych 
określi każdorazowo umowa zawarta pomiędzy Zarządem Miasta a Inicjatorem.

2. Umowa o której mowa w ust. 1 uwzględnia w szczególności: 
1) zaliczenie poniesionych wydatków na poczet ewentualnych opłat adiacenckich,
2) obniżkę opłat za świadczone usługi, z wyłączeniem tej części użytkowników, którzy 

nie partycypowali w kosztach realizacji inicjatyw,
3) regulacje majątkowe w zakresie przekazania środków trwałych powstałych w wyniku 

inwestycji.
4) klauzulę,  że  Inicjator  dokonuje  wpłaty  całości  swojego  wkładu  finansowego 

w realizację  inicjatywy  bezpośrednio  w  kasie  Urzędu  Miasta,  w  terminie 
uzgodnionym  w  umowie.  Nie  dokonanie  wpłaty  w  oznaczonym  terminie  jest 
równoznaczne z rezygnacją Inicjatora  z realizacji zadania , z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Na wniosek Inicjatorów możliwe jest wydłużenie okresu płatności lub rozłożenie na raty 
wpłaty o której mowa w ust. 2 pkt 4. Decyzję w tych sprawach podejmuje każdorazowo 
Zarząd Miasta.

§ 9.

1. Wybór zadań do dofinansowania z budżetu następuje na podstawie wniosków 
zgłoszonych na dany rok budżetowy.
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2. Podstawę ustalenia kolejności zadań stanowią informacje zawarte we wniosku Inicjatora, 
zweryfikowane przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta.

3. Unieważniono. 
4. Unieważniono. 

§ 10.

Rada  Miejska  Legnicy  corocznie  określa  w  budżecie  miasta  wielkość  środków 
przeznaczonych na realizację inicjatyw lokalnych.

§ 11.

Projektowanie, przygotowanie i wykonanie zadań realizowanych w trybie inicjatyw lokalnych 
następuje zgodnie z obowiązującym prawem.

§12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Legnicy.

§13.

Traci  moc  uchwała  Nr  XV/137/99  Rady  Miejskiej  Legnicy  z  dnia  27  września  1999r. 
w sprawie realizacji inwestycji lokalnych i udziału w nich mieszkańców Legnicy .

§ 14.

Uchwała  wchodzi  w życie z  dniem podjęcia  i  podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie 
w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

Podpisał:

PRZEWODNICZĄCY RADY 
(-) ZBIGNIEW DOROSZ
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 
XLVIII/516/02 
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 maja 2002r.

Maksymalny udział środków z budżetu Gminy w zadaniach realizowanych w trybie inicjatyw 
lokalnych gdy Inicjatorem są wyłącznie mieszkańcy . 

Lp. Rodzaj zadania Max udział 
środków Gminy

1. Budowa sieci i obiektów na sieciach wodociągowych wraz 
z przyłączami

75%

2. Budowa sieci i obiektów na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami

80%

3. Budowa sieci i obiektów na sieciach kanalizacji deszczowej 
wraz z przyłączami

75%

4. Budowa dróg gminnych i parkingów ogólnodostępnych wraz 
z oświetleniem i elementami inżynierii ruchu

75%

5. Budowa placów gier i zabaw, terenów zieleni 60%

6. Budowa obiektów kultury fizycznej, w tym terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych

60%

7. Przebudowa dróg gminnych gruntowych i parkingów grunto - 
wych z wykonaniem nawierzchni tymczasowych

90%

8. Przebudowa oświetlenia ulicznego 75%
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVIII /
516/02
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 maja 2002r.

 
 

Maksymalny udział środków z budżetu Gminy w zadaniach realizowanych w trybie inicjatyw 
lokalnych gdy Inicjatorem są mieszkańcy łącznie z innym podmiotem/podmiotami lub inny 
podmiot/podmioty bez udziału mieszkańców  :

Lp. Rodzaj zadania Max udział 
środków Gminy

1. Budowa sieci i obiektów na sieciach wodociągowych wraz 
z przyłączami

50%

2. Budowa sieci i obiektów na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami

55%

3. Budowa sieci i obiektów na sieciach kanalizacji deszczowej 
wraz z przyłączami

50%

4. Budowa dróg gminnych i parkingów ogólnodostępnych wraz 
z oświetleniem i elementami inżynierii ruchu 

50%

5. Budowa placów gier i zabaw, terenów zieleni 40%

6. Budowa obiektów kultury fizycznej, w tym terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych

40%

7. Przebudowa dróg gminnych gruntowych i parkingów grunto - 
wych z wykonaniem nawierzchni tymczasowych

65%

8. Przebudowa oświetlenia ulicznego 50%
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