
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/71/2019

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 20 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Nowy Targ o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                     

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), oraz § 11 pkt 2 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) Rada Miasta Nowy Targ przyjmuje poniższe 

rozstrzygnięcie. Szacunkowe kwoty zawiera "Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska)” będąca integralną częścią 

dokumentacji planistycznej.

1. Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań infrastruktury technicznej zostały określone

w ustaleniach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 

26 (Równia Szaflarska) w uchwale w sprawie przyjęcia planu oraz w załączniku graficznym (stanowiącym 

integralną część uchwały).

W przedmiotowej zmianie planu miejscowego nie wskazuje się nowych, w stosunku do ustaleń 

obowiązującego planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy miejskiej Nowy Targ.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy w odniesieniu się 

do obszaru objętego zmianą planu obejmują rozbudowę i budowę systemów infrastruktury technicznej, 

w tym wodociągów i zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków sanitarnych i wód opadowych.

2. Opis sposobu realizacji inwestycji wykazanych w ust. 1:

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo 

budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej 

oraz ochronie środowiska,

2) sposób realizacji inwestycji określonych w ust. 1 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym 

się postępem technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki określoną 

w art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu.

3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077 z póżn. zm.).

4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywać się będzie poprzez:

1) wydatki z budżetu miasta,

2) finansowanie i współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet miasta w ramach

m.in.:

a) dotacji samorządu województwa,

b) dotacji unijnych,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) innych kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych,
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3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym

lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.
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