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ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEśĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.
I. Zadania własne gminy
Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków z budŜetu
gminy zalicza się:
- budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,
- budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,
- budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,
- budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami,
Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków publicznych
zdefiniowanych w ustawie o finansach publicznych oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE.
Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawyo
samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zmianami), jak:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną,
b) zaopatrzenie w energię cieplną,
c) zaopatrzenie w gaz,
podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują
przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem środków z
budŜetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej budŜetu,
obejmują wykonanie oświetlenia dróg,których gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych.
II. Budowa dróg
1. Poszczególne tereny elementarne obsługiwane są przez drogi publiczne i drogi wewnętrzne oznaczone na
rysunku planu.
2. Układ dróg publicznych tworzą drogi oznaczone na rysunku planu: KD.Z.01, KD.L.02, KD.L.03, KD.D.04,
KD.D.05, KD.D.06, KD.D.07, KD.D.09.
3. Funkcje uzupełniające do układu dróg publicznych pełnią:
a) droga KDW.08, jako droga wewnętrzna, publicznie dostępna,
b) ciąg pieszo-rowerowy KX.10.
4. Wewnętrzny układ komunikacyjny tworzą drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu, jako KDW.
5. Dla komunikacji rowerowej ustala się:
1) wzdłuŜ dróg KD.Z.01 i KD.D.07 przebiegają lokalne trasy rowerowe;
2) w zaleŜności od potrzeb dopuszcza się lokalizację tras rowerowych w liniach rozgraniczających dróg, ulic,
dojazdów i ciągów pieszych.
Budowa dróg publicznych (gminnych) wraz z niezbędnym wyposaŜeniem (m.in. system odwodnienia,
oświetlenie) naleŜy do zadań własnych gminy. Kolejność budowy poszczególnych dróg będzie uzaleŜniona od
rozkładu intensywności inwestycji i skoordynowana z budową niezbędnego uzbrojenia dla danego terenu.
III. Uzbrojenie terenu
Dla obszaru objętego planem przewiduje się przebudowę, rozbudowę i budowę uzbrojenia terenu finansowanego
z budŜetu gminy. Zakres prac będzie obejmował budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w
ramach realizacji zadań własnych gminy.
Sieć wodociągowa
Zaopatrzenie w wodę: obowiązuje rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w układzie zapewniającym ciągłą
dostawę wody pitnej odpowiedniej jakości wszystkim odbiorcom korzystającym z gminnego systemu dystrybucji
wody.

Kanalizacja sanitarna:
1) obowiązuje skanalizowanie obszarów połoŜonych w granicach aglomeracji Kwidzyn i przeznaczonych pod
zabudowę, z odprowadzeniem ścieków komunalnych z tych terenów do istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków
w Kwidzynie, poprzez system kanalizacji sanitarnej;
2) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych,
jako rozwiązanie tymczasowe;
3) stosowanie przydomowych oczyszczalni dopuszcza się dla terenów rozproszonej zabudowy, gdzie budowa
sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie lub technologicznie nieuzasadniona oraz gdzie jednocześnie
występują sprzyjające warunki gruntowo – wodne dla ich budowy;
4) dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań oczyszczania i odprowadzania ścieków z terenów
zabudowy połoŜonej poza granicami aglomeracji Kwidzyn.
IV. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleŜących do zadań własnych
gminy
Na terenie objętym planem inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŜących do zadań własnych gminy
obejmą budowę dróg gminnych, oznaczonych w planie jako KD.D.04, KD.D.05, KD.D.06, KD.D.09oraz ścieŜkę
rowerową KX.10, a takŜe rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Finansowanie inwestycji moŜe
odbywać się poprzez:
1) wydatki z budŜetu gminy,
2) finansowanie i współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budŜet gminy w ramach, m.in.:
a) dotacji samorządu województwa,
b) dotacji unijnych,
c) dotacji i poŜyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poŜyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych;
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilnoprawnym, w tym
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi, gazociągi, regionalne sieci szerokopasmowe oraz inna infrastruktura
telekomunikacyjna realizowane będą, w zaleŜności od potrzeb, przez przedsiębiorstwa posiadające stosowne
koncesje.
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