Załącznik nr 3
Do uchwały Nr ……………..
Rady Gminy Łubniany
z dnia …………………2012 roku

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
zapisanych
wsi

Kępa,

w
które

miejscowym
naleŜą

do

planie
zadań

zagospodarowania

własnych

gminy,

oraz

przestrzennego
zasadach

ich

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3
ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami) i art. 111, ust. 2, pkt. 1 ustawy z 30.06.2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
Rada Gminy Łubniany - przyjmuje następujące rozstrzygniecie w sprawie realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej stanowiących zadania własne
gminy Łubniany w obszarze ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Kępa”:
1. Inwestycje ujęte w ,,miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa,
naleŜące do zadań własnych gminy Łubniany obejmują”:
1) remonty, przebudowę i rozbudowę dróg publicznych gminnych wraz z budową urządzeń
parkowania przyulicznego i oświetleniem ulicznym, oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1KDL – 4KDL, o parametrach docelowych klasy lokalnej ,,L” na całej długości;
2) remonty, przebudowę i rozbudowę dróg publicznych gminnych wraz z urządzeniami
towarzyszącymi oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDD – 4KDD, o parametrach
docelowych klasy lokalnej ,,D ” oraz pieszo – jezdnych i pieszych;
3) remonty, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej;
4) rozbudowę i przebudowę obiektów publicznych, w tym sportu i rekreacji na terenie
oznaczonym na rysunku planu symbolem UP.
2. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt. 1 realizowane będzie zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, poprzez:
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1) środki własne gminy, fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne fundusze rozwojowe;
2) współfinansowanie przez zainteresowane podmioty gospodarcze w formie partnerstwa
publiczno – prywatnego;
3) kredyty, poŜyczki preferencyjne.
3. Realizacja ww. zadań odbywać się będzie w trybie zamówień publicznych.
4. Terminy realizacji inwestycji obejmujących infrastrukturę komunikacyjną i techniczną
wymienionych w pkt. 1 ustalane będą według wieloletniego planu inwestycyjnego gminy
Łubniany.
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