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Załącznik
4 Mazowiecka
Rady Miastanr
Ostrów
z dnia 28 grudnia 2012 r.

do UCHWAŁY NR XXXVII/159/2012
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ostrów Mazowiecka

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 647), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka rozstrzyga, co
następuje:
I. Zadania własne gminy:
Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, realizowanych na terenie objętym planem
miejscowym, finansowanych z udziałem środków z budżetu miasta zalicza się:
- budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,
- budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,
- budowę dróg gminnych.
Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków publicznych
zdefiniowanych w §3 ustawy o finansach publicznych oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych
UE.
Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym, jak:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną,
b) zaopatrzenie w energię cieplną,
c) zaopatrzenie w gaz,
podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują
przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe
nie są finansowane z udziałem środków z budżetu miasta.
II. Budowa dróg
Budowa i rozbudowa dróg gminnych oznaczonych w planie symbolami KDZ-1 – KDZ-3, KDZ-5 – KDZ-8,
KDZ-12 – KDZ-20, KDL-1 – KDL-163 oraz KDD-1 - KDD-354 realizowana będzie przez Miasto Ostrów
Mazowiecka.
Dla dróg publicznych niebędących własnością miasta tj.:
a) wojewódzkiej nr 627 o przebiegu Łomża – Ostrów Mazowiecka, klasy głównej, oznaczonej na rysunku
planu symbolem KDG-1, KDZ-3, KDZ-4, KDZ-8, KDZ-9, KDZ-10, KDZ-11;
b) wojewódzkiej nr 677 o przebiegu: Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka – Małkinia - Sokołów Podlaski,
klasy głównej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG-1;
c) powiatowej nr 2638W (ul. 63 Roku) o przebiegu Ostrów Mazowiecka – Stara Grabownica –
Kaczkowo, klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL-107;
d) powiatowej nr 2665W o przebiegu Ostrów Mazowiecka – Ugniewo – Chmielewo, klasy zbiorczej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ-8;
e) krajowej, w zarządzie miasta ul. Brokowskiej, klasy zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
KDZ-15;
zasady realizacji i finansowania ich przebudowy, określą stosowne umowy pomiędzy Miastem Ostrów
Mazowiecka a właściwym zarządcą drogi.
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III. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w pkt I i II
1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą
Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, ustawą o zamówieniach publicznych, o samorządzie
gminnym, o drogach publicznych.
2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła
realizowane będą w sposób określony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) realizacja i finansowanie pozostałych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, nie
wyszczególnionych w pkt I i II będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
IV. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg, które należą do zadań własnych gminy,
ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 22 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), przy czym:
1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała rady miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu miasta ustala się w uchwale budżetowej.
Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach wykazanych do zainwestowania będą
finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), ze środków budżetu miasta lub
poprzez partnerstwo publicznoprawne.
Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89 poz. 625 ze zm.).
Prognozowane źródła finansowania przez miasto:
1) dochody własne,
2) dotacje,
3) kredyty i pożyczki preferencyjne,
4) fundusze Unii Europejskiej,
5) udział podmiotów gospodarczych.

Przewodnicząca Rady Miasta
Hanna Zofia Sasinowska
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