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Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr LXX/1213/2010 

Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia  29 czerwca  2010r . 

 

Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym p lanie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Czelad ź - „Nowa Kolona Saturn” 

zadań z zakresu infrastruktury technicznej,  
które nale Ŝą do zadań własnych gminy  

oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisa mi o finansach publicznych 

 
1. Ustala się finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

naleŜących do zadań własnych gminy: 
− budowa dróg lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDLp, 3KDLp, 4KDLp  o 

łącznej  długości w planie 2 772 m szerokościach w liniach rozgraniczających 12m, szerokości 
jezdni min. 6m, z chodnikami, ścieŜką rowerową, wraz z infrastrukturą w postaci sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem ulicy; 

− budowa drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDDp  o długości w planie 
250m, szerokości w liniach rozgraniczających 10 m, szerokości jezdni min. 6 m, z chodnikami, 
ścieŜką rowerową, wraz z infrastrukturą w postaci sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej i 
oświetleniem ulicy; 

− budowa ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDX o długości w 
planie 78m, o szerokości w liniach rozgraniczających 5m, wraz z budową sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem ulicy; 

− budowa ciągów pieszo-rowerowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KC - 4KC  o 
łącznej  długości ok. 400 m, szerokości w liniach rozgraniczających 5m; 

− budowa ścieŜek rowerowych wzdłuŜ istniejących ulic 1KDD, 1KDZ, 1KDGP, oraz po terenach 
oznaczonych KG, MW, KP o długościach w planie odpowiednio: 2320 m i 620 m.; 

− budowa kanalizacji grawitacyjnych i tłocznych sanitarnej jak i deszczowej dla obsługi nowych 
terenów mieszkaniowych MW o łącznych długościach w planie 2400m i 3020m 

− budowa wodociągu dla terenów jak wyŜej o łącznej długości 2400m; 
 
2. Ustala się, Ŝe źródłem finansowania inwestycji, o której mowa w ust. 1 będą: 

a) środki / dochody własne gminy, 
b) fundusze Unii Europejskiej, 
c) kredyt bankowy, 
d) emisja obligacji komunalnych. 

 
3. Ustala się wykorzystanie innych źródeł środków finansowych nie wymienionych w ust. 2, w tym 

równieŜ finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 
 

4. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 
 

 
 
 
 
 
 


