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Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XIV/124/07 
Rady Miasta Nowy Targ 
z dnia 29 października 2007 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA NOWY TARG 
o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w projekcie planu Nowy Targ 20,  

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleŜących do zadań własnych gminy 
 
 

I. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji  z zakresu infrastruktury technicznej, które nale Ŝą 
do zadań własnych gminy. 
1. Zadania realizowane w latach 2007 - 2016:  

a. Przebudowa drogi KDd wraz z budową chodnika, ścieŜki rowerowej i sieci oświetlenia ulicznego; 
b. Budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej wzdłuŜ drogi KDd; 
c. Budowa sieci i urządzeń wodociągowych wzdłuŜ drogi KDd; 
d. Budowa drogi KDw. 

2. W/w zadania realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa materialnego i finansowego 
w tym zakresie. 

3. Realizacja w okresie 2007 – 2016 i latach następnych, pozostałych inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleŜących do zadań własnych gminy i ujętych w planie, nie wymaga zmiany niniejszego 
rozstrzygnięcia.  

4. Wydatki na poszczególne zadania będą wymagały zabezpieczenia środków finansowych w budŜecie 
gminy pochodzących z dochodów własnych gminy i innych źródeł, w przybliŜonej wysokości:  
• 755.400,00 zł dla realizacji zadania 1.a w latach 2007 – 2012, w tym: 

- 127.900,00 zł przygotowanie inwestycji (podziały geodezyjne, wykup gruntów, dokumentacja 
techniczna), 

- 627.500,00 zł budowa drogi, chodnika, ścieŜki rowerowej i oświetlenia. 
• 529.400,00 zł dla realizacji zadania 1.b w latach 2007 – 2012; 

- 22.400,00 zł przygotowanie inwestycji (projekt techniczny), 
- 507.000,00 zł budowa kanalizacji sanitarnej; 

• 436.300,00 zł dla realizacji zadania 1.c w latach 2007 – 2012; 
- 11.300,00 zł przygotowanie inwestycji (projekt techniczny), 
- 425.000,00 zł budowa wodociągu; 

• 453.900,00 zł dla realizacji zadania 1.d w latach 2010 – 2014; 
- 171.500,00 zł przygotowanie inwestycji (podziały geodezyjne, wykup gruntów, dokumentacja 

techniczna); 
- 282.400,00 zł budowa drogi. 

5. Prognozowaną wysokość kosztów określono bez uwzględnienia zamian wartości nakładów inwestycyj-
nych w czasie.  

6. Poszczególne zadania będą realizowane siłami własnymi gminy, z dopuszczeniem realizacji siłami ze-
wnętrznymi. Wyłonienie wykonawcy powinno odbywać się w trybie i na zasadach określonych w ustawie 
– Prawo zamówień publicznych.  

II. Zasady finansowania zapisanych w planie, inwest ycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na le-
Ŝą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach p ublicznych. 
1. PowyŜsze zadania finansowane będą ze środków krajowych i unijnych. Środki krajowe częściowo po-

chodzić będą ze środków własnych gminy i budŜetu państwa, funduszy i dotacji celowych, poŜyczek i 
kredytów, środków instytucji pozabudŜetowych. Środki unijne pochodzić będą z funduszy strukturalnych.  

2. Dopuszcza się udział innych niŜ gmina inwestorów w finansowaniu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy. 

3. Rozstrzygnięcie nie jest uchwałą budŜetową w sprawie planowanych wydatków na inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, tylko propozycją do rozwaŜenia przy uchwalaniu w przyszłości budŜetu gminy 
w tej części. 

III. Sposób  realizacji  i zasady finansowania  w/w inwestycji winny być uwzględnione w Wieloletnim planie 
finansowym i Wieloletnim programie inwestycyjnym. 

IV. Zmiany  ustalonych w pkt I i II, sposobów realizacji oraz zasad finansowania zapisanych w planie Nowy Targ 
20, Miasto Nowy Targ inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy, 
dokonane zgodnie z przepisami o finansach publicznych, nie wymagają zmiany niniejszego rozstrzygnięcia. 

 
 
         
 


