Załącznik nr 3
Do Uchwały Nr LXIII/547/2010
z dnia 28 października 2010r.
Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Rada Miasta Starogard Gdański po zapoznaniu się z prognozą skutków
finansowych
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Starogard Gdański ustala co następuje:
1.W okresie 5 lat od daty wejścia w życie uchwały o uchwaleniu mpzp zakłada się realizację
następujących inwestycji z zakresu:
1.1. dróg publicznych wraz z oświetleniem:
1) budowa ulicy Nowej Jabłowskiej,
2) przebudowa ulicy Zielonej - Kochanki
1.2. infrastruktury technicznej:
1) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej – Heweliusza, Malinowej –
Poziomkowej, w obszarze „Niemojewskiego” i w obszarze „Żabno”,
2) budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kalinowskiego – Kryzana wraz
z urządzeniami sieciowymi.
2. Planowane inwestycje, wymienione w pkt.1, zostały uwzględnione w WPI Miasta
Starogardu Gdańskiego oraz w projekcie planu aglomeracji uchwalonym Uchwałą
Nr XXXII/300/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2005roku
w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Starogard Gdański w ramach krajowego
programu oczyszczania ścieków komunalnych, która stała się podstawą dla Rozp. Woj.
Pomorskiego Nr 30/06 z dnia 19 stycznia 2006roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Starogard Gdański, zmienionego Rozp. Nr 30/07 z dnia 17 grudnia 2007roku i Rozp. Nr 8/08
z dnia 28 lutego 2008 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Starogard Gdański.
3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej – budowy sieci i urządzeń wodociągowych
zostaną zrealizowane ze środków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” sp.
z o.o. na podstawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych zawartego w uchwale Nr XVII/9/158/2007 Rady Miejskiej Starogardu
Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2007roku w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
„Star-Wik” sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na lata 2007 – 2012 oraz na podstawie
kolejnego planu, który powstanie po wygaśnięciu w/w planu obowiązującego.
4. Szacowane koszty realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1.1. wyniosą około
Dla ulicy „Nowej Jabłowskiej” – 18.633.600 zł
Dla przebudowy ulicy Zielonej-Kochanki- 6.000.000zł
5. Szacowane koszty realizacji inwestycji, o których mowa w pkt. 1.2 wyniosą około
Realizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej-Heweliusza- 3.100.000zł
Realizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej-Poziomkowej- 2.600.000zł
Realizacja kanalizacji sanitarnej w obszarze „Niemojewskiego” – 1.600.000zł
Realizacja kanalizacji sanitarnej w obszarze „Żabno” – 1.600.000zł
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Realizacja kanalizacji deszczowej w ul. Kalinowskiego- Kryzana – 7.650.000zł
6. Linie energetyczne, ciepłociągi i gazociągi będą realizowane przez odpowiednie
przedsiębiorstwa energetyczne.
7. Uzbrojenie terenów (sieci rozdzielcze), dla których określono w planie miejscowym
przeznaczenie związane z rozwojem miasta, położonych w zasięgu obsługi istniejącej
infrastruktury, powinno być realizowane w ramach działalności inwestycyjnej zmierzającej
do ich zagospodarowania .
8. Realizacja zadań własnych Miasta wymienionych w pkt. 1 – 3 zostanie sfinansowana ze
środków pochodzących z budżetu gminy i PWiK „Star-Wik” sp. z o. o. oraz z innych,
zewnętrznych środków finansowych.
9. Nie określa się szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji, o których mowa w pkt.
1 i 3. Terminy realizacji tych przedsięwzięć określają dokumenty wymienione w punktach 2 –
3, ewentualnie mogą zostać wyznaczone w innych dokumentach, które powstaną w terminie
późniejszym.

Piotr Cychnerski
Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański
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