Zal1cznik nr 3
do uchwaly nr XXXU20320I7
Rady Miejskiej Ostrzesz6w

z dnia 8 czerwca20l'1 r.

ROZSTRZYGNIqCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE,
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. KT6RE NALEZA
DO ZADAN WLASNYCH MIASTA I GMINY ORAZ ZASADACH ICH
FINANSOWANIA

r.

z

o

Na podstawie art. 20 ust. 1 dnia 27 marca 2003 ustawy planowaniu
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1073) Rada Miejska Ostrzesz6w
okredla nastgpuj4cy spos6b realizacji infrastruktury technicznej, naleZ4cych do zadaf wlasnych
miasta i gminy oraz zasady ich finansowania:

i

$ l. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, sluZ4ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkaric6w zgodnie z art. 7 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz.U. 22016 r. poz.446 z p62n.zm.), stanowi4 zadania wlasne miasta i gminy.
$ 2, Spos6b realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

l.

Zadania

w

zakresie infrastruktury technicznej prowadzii bede

wlaSciwe

przedsigbiorstwa, w kompetencj i kt6rych lezy rozw6j sieci: wodoci4gowej i kanalizacji,
miejscowym planem
cieplnej, zgodnie
energetycznej, gazoci4gowej
zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepis6w odrgbnych.
2. Zadaria w zakresie gospodarki odpadami realizowane bgd4 zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
regulaminem utrzymania
czysto5ci i porz4dku w miedcie oraz na podstawie przepis6w odrgbnych.
miejscowym planie
3. Za podstawg przyjgcia do realizacji zadari okreSlonych
zagospodarowania przestrzennego, kt6re nale24 do zadan wlasnych miasta i gminy,
stanowi6 bgd4 zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzesz6w .
4. OkeSlenie termin6w przyst4pienia i zakoficzenia realizacji tych zadah, ustalone bgdzie
wedlug kryteri6w zasad przyjEtych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Ostrzesz6w .
5. Inwestycje mog4 by6 realizowane etapowo w zaleZnoSci od wielkoici Srodk6w
przeznaczony ch na inwestycje.
Zasady
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej okreSlonych w planie:
$ 3.
1. wydatki z budZetu miasta i gminy;
2. wsp6lfinansowanie Srodkami zewngtrznymi, popnez budZet miasta gminy w
ramach m. in.:
a) dotacji UE,
b) dotacji samorz4du wojew6dztwa,
c) dotacji i po|yczek z funduszy celowych,
d) kredy6w i poZyczek bankowych,
e) innych Srodk6w zewngtrznych.
3. udzial inwestor6w, a tak2e wlaScicieli nieruchomoSci w finansowaniu w ramach
porozumien o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno
prywatnego ,,PPP".
PRZOWODNICZACY
RADY^ MIEJ SKI EJ
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