Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXIX/283/2009
Rady Gminy Przywidz z dnia 12 listopada 2009 roku.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru ewidencyjnego Nowa Wieś Przywidzka

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD
ICH FINANSOWANIA.
Sposoby realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dla terenu objętego
planem

1.

Tereny przeznaczone w planie do zagospodarowania powinny być dopuszczane do
zainwestowania sukcesywnie, umożliwiając spójne przygotowanie poszczególnych
terenów w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej. Oznacza to:
1) dzielenie obszarów rozwojowych na fragmenty pozwalające na
skoordynowany rozwój zabudowy i wykonanie infrastruktury technicznej i
komunikacyjnej,
2) wyznaczanie terenów do zainwestowania winno być oparte o ocenę
dostępności do infrastruktury i obsługi komunikacyjnej, zaczynając od
terenów już uzbrojonych, następnie przeznaczając do zainwestowania tereny
w bezpośrednim sąsiedztwie uzbrojonych obszarów istniejącej zabudowy, w
dalszej kolejności tereny w sąsiedztwie dróg i terenów już zabudowanych, do
których doprowadzenie infrastruktury jest możliwe w przewidywanej
perspektywie zagospodarowania przedmiotowego terenu,
3) terminy dopuszczania terenów do zainwestowania powinny być zgodne z
etapowaniem rozwoju infrastruktury technicznej i możliwościami
budżetowymi właściwych organów administracji publicznej, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych.

2.

Zaleca się bieżące koordynowanie realizacji programów modernizacji i rozbudowy

sieci drogowej.
3.

Zaleca się bieżące koordynowanie realizacji programów modernizacji i rozbudowy
infrastruktury technicznej.

4.

Zaleca się stosowanie zasady realizacji przedsięwzięć kompleksowych, łączących
wykonawstwo robót drogowych oraz urządzeń technicznych związanych z drogą z
innymi branżami infrastruktury technicznej, co pozwala uzyskać oszczędności na części
wspólnej robót oraz rozwiązać problem kolizji technicznych.
Podejmując decyzje o budowie infrastruktury, trzeba się jednak kierować rachunkiem
ekonomicznym i uruchamiać takie programy, które zapewniają uzyskiwanie określonego
potencjału infrastruktury przy możliwie najniższych nakładach jednostkowych.
Chodzi o wybór takich rozwiązań i programów budowy, udoskonaleń lub rozbudowy
infrastruktury, które dają gwarancje możliwie szybkiej realizacji całego zamierzenia i stworzenie
korzystnej sytuacji lokalizacyjnej.

Najtrudniejszym i najkosztowniejszym elementem uzbrojenia będzie kanalizacja sanitarna.
Jest to jedna z droższych sieci, jak również jej wykonanie warunkuje ostateczne wyposażenie
dróg w nawierzchnię utwardzoną.

ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
Źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury mogą stanowić: środki
pochodzące z budżetu Gminy (środki własne), środki pomocowe, partycypacja
inwestorów w kosztach budowy. Będzie to realizowane za pomocą montaży
finansowych, ogólnie przyjętej metody konstruowania budżetu projektów.
Programy realizujące poszczególne cele powinny zostać podzielone na projekty
realizujące zamknięte zadania, w ramach których jednoznacznie można skalkulować
koszty oraz ściśle zdefiniować efekty na poszczególnych etapach realizacji. Dla tak
skonstruowanych projektów można ubiegać się dofinansowanie ze środków
pomocowych (UE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ekofunduszu).
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (w tym dla terenu objętego
planem miejscowym):
I.

Opracowanie wieloletniego planu finansowego zapewniającego realizację inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, stanowiącego podstawę konstruowania budżetów
rocznych.

II.

Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi i prywatnymi umów na
współfinansowanie zapisanych w wieloletnim planie finansowym przedsięwzięć
będących podstawą budowy montaży finansowych niezbędnych do realizacji

inwestycji.
III.

Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w takim stopniu, aby gmina
posiadała udział własny niezbędny do ubiegania się ośrodki pomocowe.

IV.

Wsparcie finansów gminy środkami zewnętrznymi (kredytami, pożyczkami,
dotacjami, emisją obligacji), w celu zapewnienia środków na szczególnie kosztowne w
realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury technicznej i drogownictwa.

Zasady prowadzenia polityki finansowej:
I.

Konstruowanie rocznych budżetów powinno odbywać się w kontekście wieloletniej
polityki finansowej gminy, nastawionej na realizację inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej.

II.

Źródła finansowe związane z korzyściami opracowanego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne, opłat adiacenckich itp.)
powinny być przeznaczone na rozwój przestrzenny i infrastrukturalny. Opłaty z tytułu
renty planistycznej oraz opłaty adiacenckie winny być ściągane w każdym przypadku.

