Zał. nr 3 do Uchwały nr IV/22/07
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 30 stycznia 2007 r.
ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA ZŁOTOWA, TERENU PO STRAŻY POŻARNEJ
PRZY UL. NORWIDA I BOH. WESTERPLATTE.
I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu.
Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań infrastruktury technicznej, w tym
komunikacyjnej, dla zespołu budownictwa mieszkalno – usługowego przy byłej Sraży
Pożarnej zostały określone w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego obszaru – tj. w uchwale w sprawie przyjęcia planu oraz w części
graficznej planu (stanowiącej integralną część uchwały).
Do zadań własnych Gminy Miasta Złotów należą inwestycje infrastrukturalne:
1. Modernizacja, rozbudowa i budowa układu komunikacyjnego, obejmującego:
Wykonanie drogi wewnętrznej (niebędącej drogą gminną) leży po stronie jej
współwłaścicieli.
2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozostałych systemów infrastruktury
technicznej, obejmujących:
1) Zaopatrzenie w wodę.
Brak
2) Odprowadzenie ścieków i wód opadowych.
Rozbudowa systemów kanalizacji
a) realizacja sieci kanalizacji sanitarnej, sprowadzającej ścieki do sieci miejskiej
b) realizacja kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej.
II. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy.
Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:
1) Wydatki z budżetu miasta,
2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet miasta – w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.
3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym (lub w formie “partnerstwa publiczno- prywatnego” - “PPP”, jeśli zostanie ona
unormowana i wdrożona).
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III. Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji należących do zadań własnych
gminy.
Inwestycje komunikacyjne – brak
Inwestycje odwodnienia terenów i odprowadzenia wód opadowych – bezpośrednie
przygotowanie, realizację i obsługę finansowania prowadzi Urząd Miejski.
Inwestycje zaopatrzenia w wodę i kanalizację (z wyłączeniem odwodnienia terenów) –
bezpośrednie przygotowanie, realizacja i finansowanie należy do spółki miejskiej – Miejski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Zakłada się możliwość wyłącznego finansowania inwestycji z zakresu sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej ze środków MZWiK Sp. z o.o..
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