Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/68/2019
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 28 marca 2019 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
sposobu realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania.
1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Łowicza, fragment obszaru urbanistycznego Zielkówka, obszar położony przy ulicy gen.
St. Klickiego, zostaną wyznaczone tereny pod zabudowę. W konsekwencji wywołane
zostaną do realizacji zadania inwestycyjne związane z przystosowaniem terenów do
zabudowy.
2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy związane z
problematyką gospodarki przestrzennej a w tym między innymi:
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów, oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
oraz gaz,
- zieleni gminnej i zadrzewień.
Do zadań związanych z przystosowaniem terenu do zabudowy i rozwoju terenów zieleni
należą:
- wykup gruntów pod budowę dróg o powierzchni 11 667 m2,
- budowa jezdni ulic o powierzchni 5 000 m2,
- budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na długości 1000 m,
- budowa lamp oświetlenia ulicznego 13 szt,
- budowa sieci wodociągowej o długości 1000 m,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 530 m,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 1000 m.
3. Powyższe zadania zostaną umieszczone w programach rozwoju poszczególnych
elementów zagospodarowania a następnie w zadaniach rzeczowych budżetu gminy na
kolejna lata.
4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte będzie o budżet gminy z wykorzystaniem
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Polsce (ERDF) oraz w oparciu o umowy wspólnych przedsięwzięć
samorządowo-prywatne. Poszczególne tytuły inwestycyjne będą promowane do
uwzględnienia w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.

