
Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr LV/416/2010. 
Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia 4 listopada 2010 roku 

 
 

ROZSTRZYGNI ĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KT ÓRE 

NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA 

 
 

I.  Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, w tym charakterystyka rozwiązań i zasady obsługi komunikacyjnej 
i infrastrukturalnej obszaru „Sierakowska”, zostały określone w ustaleniach 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. w uchwale w sprawie 
uchwalenia planu, w tym w części graficznej, stanowiącej integralną część uchwały. 

W zakresie należącym do zadań własnych Gminy Łomianki zapisano w planie 
inwestycje infrastrukturalne: 

1. Modernizacja, rozbudowa i budowa układu komunikacyjnego, obejmującego: 

1) przebudowę istniejących drogi lokalnej i dróg dojazdowych dojazdowych; 
2) budowa nowoprojektowanej drogi dojazdowej. 

Całość inwestycji komunikacyjnych obejmuje także urządzenia towarzyszące, 
w tym m.in. przystanki i inne urządzenia transportu zbiorowego oraz 
w infrastrukturze drogowej: chodniki, zieleńce, szpaler drzew, oświetlenie, 
sygnalizację i urządzenia sterowania ruchem oraz urządzenia ochrony terenów 
przyległych przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. 

2. Modernizacja, rozbudowa i budowa pozostałych systemów infrastruktury 
technicznej, obejmujących: 

1) rozbudowę gminnej sieci wodociągowej; 
2) rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej; 
3) budowę kanalizacji deszczowej. 

II.  Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury, które należą do zadań 
własnych gminy. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywać się będzie 
poprzez: 
1. wydatki z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową; 
2. finansowanie i współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy 

w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji z funduszy krajowych, 
c) innych środków zewnętrznych (w tym dotacji, kredytów i pożyczek), 

3. udziału inwestorów w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 



III.  Przygotowanie, realizacja i finansowanie inwestycji należących do zadań własnych 
gminy. 

Realizacji inwestycji, ich planowanie, przygotowanie i koordynacja będzie odbywać się 
w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym przepisy branżowe oraz Prawo zamówień 
publicznych. Terminy realizacji poszczególnych zadań oraz ich etapowanie przebiegać 
będzie w zależności od przyjętych zadań w corocznych budżetach gminy. 

 
 
 

  
 


