Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr LIII/458/2010
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy
ulicami Kościuszki, Pomorska, Al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim
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
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm. ), art. 7 ust.1, pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.)

Rada Miasta Starogard Gdański ustala co następuje
1.

W
projekcie
planu
miejscowego
ustala
się
realizację
zadań
własnych
z zakresu dróg publicznych- teren 001KDD (droga publiczna dojazdowa) oraz terenów komunikacji
publicznej 003KD-X (ciąg pieszy z dopuszczeniem dojazdów).

2.

W projekcie planu miejscowego ustala się realizację zadań własnych z zakresu infrastruktury
technicznej:
a. realizacja sieci wodociągowej Ø 100 o długości ok. 455 mb
b. realizacja kolektora kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości ok. 405 mb,
c. realizacja kolektora kanalizacji deszczowej Ø 300 o długości ok. 420 mb
d. realizacja oświetlenia ulicznego (dot. 001KDD oraz ciągu pieszego 003KD-X) –ok. 15 sztuk lamp

3.

Docelowy koszt zadań wymienionych w pkt. 1 zostanie określony w kosztorysach do projektów
budowlanych, po przeprowadzeniu ostatecznych rokowań z podmiotami uczestniczącymi w realizacji
ustaleń planu.

4.

Realizacja zadań własnych gminy wymienionych w pkt. 1 i 2 zostanie sfinansowana ze środków
pochodzących z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz innych zewnętrznych środków
finansowych.

5.

Realizację zadań wymienionych w pkt. 1 i 2 przewiduje się do końca 2020 roku.

Piotr Cychnerski

......................................................
Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański
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