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Załącznik nr 3 
Do Uchwały Nr LXI/1023/2009 

Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2009 r 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM P LANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ,,NOWE PIASKI” w CZ ELADZI ZADAŃ Z 
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE śĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 
GMINY, ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA ZGODNIE Z P RZEPISAMI O 
FINANSACH PUBLICZNYCH  

1. Ustala się finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
naleŜących do zadań własnych gminy: 

− modernizacja drogi lokalnej 16KDL (na odcinku od ul. Wiejskiej do skrzyŜowania  
z projektowaną drogą 3KDLp)  długości w planie 716m i szerokości w liniach rozgraniczających 
20m, szerokość jezdni min. 7m,  polegająca na budowie chodnika, ścieŜki rowerowej, 
kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego; 

− modernizacja drogi lokalnej 16KDL (na odcinku od skrzyŜowania z projektowaną drogą 3KDLp 
do skrzyŜowania z drogą 17KDL)  długości w planie 548m i szerokości w liniach 
rozgraniczających 20m, szerokość jezdni min. 7m, polegająca na budowie  chodników,, ścieŜki 
rowerowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na odcinku 370m; 

− modernizacja drogi lokalnej 17KDL (na odcinku od skrzyŜowania z projektowaną drogą 6KDLp 
do skrzyŜowania z drogą 4KDLp)  długości w planie 166m i szerokości w liniach 
rozgraniczających 20m, szerokość jezdni min. 7m,  polegająca na budowie chodnika  
i ścieŜki rowerowej,  

− budowa drogi lokalnej 4KDLp o długości w planie 320 m, szerokości w liniach rozgraniczających 
20m, szerokości jezdni min. 7 m, z chodnikiem, ścieŜką rowerową, wraz z infrastrukturą w 
postaci, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicy  

− modernizacja drogi lokalnej 5KDLp o długości w planie 1175 m, szerokości w liniach 
rozgraniczających 20 m, szerokości jezdni min. 7 m, polegającą na przebudowie jezdni, budową 
chodników, ścieŜek rowerowych, budową infrastruktury w postaci, sieci kanalizacji rozdzielczej 
deszczowej, oświetleniem ulicy 

− budowa drogi lokalnej 1KDLp o długości w planie 442 m, szerokości w liniach rozgraniczających 
12m, szerokości jezdni min. 6 m, z chodnikiem i ścieŜką rowerową, wraz z infrastrukturą w 
postaci oświetlenia ulicznego a kanalizacji deszczowej i sanitarnej na odcinku ok. 177m;  

− budowa drogi lokalnej 2KDLp o długości w planie 210 m, szerokości w liniach rozgraniczających 
12m, szerokości jezdni min. 6 m, z chodnikiem i ścieŜką rowerową, wraz z infrastrukturą w 
postaci oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej  

− budowa drogi lokalnej 3KDLp i 6KGLp o długości w planie 344 m, szerokości w liniach 
rozgraniczających 12m, szerokości jezdni min. 6 m, z chodnikiem, ścieŜką rowerową, wraz z 
infrastrukturą w postaci oświetlenia ulicznego i kanalizacji sanitarnej  

− przebudowa drogi 11KDL o długości w planie 911 m, szerokości w liniach rozgraniczających 
12m, szerokości jezdni min. 6 m, polegająca na poszerzeniu pasa jezdni, budowie chodników, 
ścieŜki rowerowej, oraz infrastruktury w postaci oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej 
na odcinku ok. 300m; 

− budowa ścieŜek rowerowych w ramach śląskiej sieci tras rowerowych o łącznej długości  227 m 
na które składają się odcinki w liniach rozgraniczających następujących ulic: 5KDL -619m, 9-10 
KDL,- 799m, 14KDL-533m, 18KDW -84m, oraz wzdłuŜ ulicy Nowopogońskiej po terenie 4KG i 
6MW o długości ok. 113m  

− budowa sieci kanalizacji rozdzielczej o łącznej długości ok 1975m; na obszarach oznaczonych 
symbolami 8-14 U, 1-3MNi, 11-13MN i 23MN;  

− budowa kolektora kanalizacji deszczowej o długości około 1450 m; w celu przekształcenia 
kolektora kanalizacji ogólnospławnej w sanitarną, 

 
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. 


