
Załącznik Nr 4
do uchwały nr 287/4/XXXVII/ 06

        Rady Miejskiej w Iłowej
                                                                                 z dnia 30 czerwca 2006 r.

ROZTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o
finansach publicznych.

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, art. 7 ust. 1 pkt 2 i
3/, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych /Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późno zmianami/ Rada
Miejska w Iłowej rozstrzyga co następuje:
1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, które należą do zadań własnych gminy:
1.1 Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy

Iłowa w granicach określonych w załączniku nr l na rysunku planu
Przewidywany zakres i termin realizacji:
a. sieć wodociągowa o długości 6120.0.0 mb,
b. sieć kanalizacji sanitarnej o długości 5770.0 mb,
c. sieć kanalizacji deszczowej o długości 5110.0 mb,
d. sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia o długości 4820.0 mb,
e. sieć gazowa średniego ciśnienia o długości 5500.0 mb,
f. sieć dróg - o szerokości jezdni 6.0 m, o długości 5630.0 mb,

                - o szerokości jezdni 3.5 m, o długości 70.0 mb,
Realizacja sieci infrastruktury technicznej etapami.
Realizacja dróg etapami, po ułożeniu w niej wszystkich przewidywanych
planem sieci infrastruktury.
Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Iłowa w granicach określonych w załączniku nr 2 na rysunku planu
Przewidywany zakres i termin realizacji:
a. sieć wodociągowa o długości 210.0 mb,
b. sieć kanalizacji sanitarnej o długości 250.0 mb,
c. sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia o długości 480.0 mb,
d. sieć gazowa średniego ciśnienia o długości 380.0 mb,
e. sieć dróg - o szerokości jezdni 6.0 m, o długości 170.0 mb,

                - o szerokości jezdni 3.5 m, o długości 130.0 mb,

1.2

Realizacja sieci infrastruktury technicznej etapami. W przypadku sieci
kanalizacji sanitarnej i gazowej w pierwszym etapie na terenach już
zagospodarowanych.
Realizacja dróg etapami po ułożeniu w danej drodze wszystkich
przewidywanych planem sieci infrastruktury technicznej i pobudowaniu
obiektów podstawowych na minimum 80% działek budowlanych położonych
przy danej drodze.



1.3 Zakres realizacji wymienionych powyżej sieci nie obejmuje:
- przyłączy,
- trafostacji,
- budowy linii energetycznych średniego napięcia zasilającej trafostację,
których budowa nie należy do zadań własnych gminy.
Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o
finansach publicznych.
Teren objęty planem miejscowym w granicach określonych w załączniku nr 1 i
2 na rysunku planu:

2.

- finansowanie zadań związanych z realizacją sieci wodociągowej, linii
elektroenergetycznych nn, sieci kanalizacji, gazu i dróg wewnętrznych
dojazdowych nastąpi ze środków inwestorów, własnych gminy i
pomocowych.


	Rady Miejskiej w Iłowej
	Rady Miejskiej w Iłowej

	ROZTRZYGNIĘCIE

