Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XVIII/187/11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 3 listopada 2011 r.

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej
oraz zasad ich finansowania, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego nr 4/2008 miasta Dębica, obszaru połoŜonego w rejonie ulic Świętosława
i Mościckiego w Dębicy
Jako podstawę prawną przyjęto:
-

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z p. z.)
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z p. z.)
ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 529)
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U.
z 2010r. Nr 102, poz. 651)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).

Celem opracowania jest określenie sposobu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 4/2008 miasta Dębica,
obszaru połoŜonego w rejonie ulic Świętosława i Mościckiego w Dębicy, które naleŜą do zadań
własnych gminy oraz zasady ich finansowania.
Opracowanie sporządzono po analizie wszystkich obowiązujących w zakresie budŜetu miasta ustaw
i przepisów wykonawczych do nich, jak i sporządzonych materiałów planistycznych, a w
szczególności w oparciu o prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Dębica.
W celu umoŜliwienia realizacji inwestycji kubaturowych na terenach przeznaczonych pod róŜne
formy zainwestowania jak zabudowa: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowa wielorodzinna,
usługowa, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, które obecnie są częściowa
zainwestowane oraz stanowią nieuŜytki bądź uŜytkowane są rolniczo - konieczna będzie budowa
infrastruktury, która wymagać będzie znacznych nakładów finansowych.
Finansowanie realizacji zadań zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które naleŜą
do zadań własnych gminy jest uzaleŜnione od jej zdolności finansowej i będzie określona w
wieloletnich planach inwestycyjnych stanowiących załączniki do uchwał budŜetowych w kolejnych
okresach czasowych.
Do zadań z zakresu infrastruktury technicznej naleŜących do zadań własnych gminy, naleŜy:
―

wydzielenie i wykup terenu pod nowe drogi gminne, bądź poszerzenie istniejących,

―

uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i sieć oświetlenia ulicznego,

―

budowa jezdni, chodników na drogach gminnych.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ujęte w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego nr 4/2008 miasta Dębica, obszaru połoŜonego w rejonie ulic Świętosława
i Mościckiego w Dębicy, naleŜące do zadań własnych gminy obejmują:
1) poszerzenie drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL o łącznej długości
ok. 700 m,
2) budowę nowej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD o łącznej
długości ok. 450 m,

Koniecznym będzie wybudowanie:
1) około – 1500 mb sieci wodociągowej jako rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego,
2) około – 1900 mb sieci kanalizacji sanitarnej dla obsługi nowych terenów wyznaczonych planem,
3) około – 1200mb oświetlenia ulicznego dla nowych dróg wyznaczonych planem.
Środki finansowe na te cele będą pochodzić ze środków własnych gminy miasta Dębica ustalanych
w poszczególnych budŜetach na dany rok oraz z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
Kolejnym źródłem dochodu gminy będzie renta planistyczna płacona na rzecz gminy, wynikająca ze
wzrostu wartości nieruchomości.
MoŜna załoŜyć, Ŝe programy unijne związane z pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, które
wdroŜono w mieście pozwolą na przyspieszenie prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych
naleŜących do zadań własnych.
Gmina miasto Dębica wykorzysta wszystkie moŜliwości dla pozyskania funduszy w celu realizacji
zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które naleŜą do jego zadań własnych.
Prognozowane wydatki związane z realizacją ww. projektu winny stanowić podstawę do podjęcia
prac nad ujęciem ich w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych.
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