Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXI/148/2004
Rady Miasta w Mszanie Dolnej
z dnia 28 grudnia 2004r.
ROZSTRZYGNIĘCIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA.
1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna

obejmują następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań
własnych gminy.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej.
Modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej.
Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej.
Budowa nowych ujęć wody pitnej dla Miasta.
Budowa nowych ujęć wody pitnej dla Miasta.
Budowa nowych odcinków dróg gminnych.
Modernizacja i remonty dróg gminnych.
Budowa mostu na potokiem Mszanka w ciągu projektowanej ulicy tzw. „Nowa
Kopernika”.
Budowa kładki pieszej nad potokiem Mszanka w projektowanym ciągu pieszospacerowym do stadionu.
Modernizacja istniejących i budowa nowych chodników, ciągów pieszo-spacerowych o
ścieżek rowerowych.

2. Zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Mszana Dolna

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy realizowane
będą w latach 2005 – 2020.
3. Zadania ujęte w programie (nazwa programu) finansowane będą z następujących funduszy:

1)
2)
3)
4)
5)

Środki budżetowe miasta
Środki Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa
Środki pomocowe z Unii Europejskiej
Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Kredyty bankowe

4. Dla pozostałych zadań nie ujętych w Planie inwestycyjnym Miasta Mszana Dolna zostanie

opracowany docelowy program rozwoju infrastruktury technicznej na obszarze Miasta Mszana
Dolna, który określi czasookres, źródła finansowania i sposoby realizacji wykazanych zadań.
5. Uwzględniając możliwości finansowe i organizacyjne Miasta Mszana Dolna, wyszczególnione

zadania w zakresie realizacji infrastruktury technicznej podzielono na dwie grupy:
1)
Zadania realizowane w pierwszej kolejności z uwagi na ich znaczenie dla
funkcjonowania miasta w aspekcie zapewnienia podstawowych potrzeb społecznych.
2)
Zadania realizowane w miarę pozyskiwania środków dla ich realizacji - w aspekcie
kształtowania określonego w planie układu przestrzenno-funkcjonalnego miasta.

