
  

Załącznik nr 3  
do Uchwały RM Nr VIII/99/2007 

 
 

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E  
Rady Miejskiej Mikołowa 

 
o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 
Mikołowa dla terenu pomiędzy dopływem potoku Jamna, ul. Gliwicką i ul. Skalną, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 
 
1. Inwestorem zapisanych w planie inwestycji naleŜących do zadań własnych gminy z zakresu: 
 
a) infrastruktury drogowej obejmującej: 
 - realizację części drogi klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 13-KDZ na odcinku od 

skrzyŜowania z drogami oznaczonymi symbolem 15-KDL i 16-KDD do północnej granicy 
opracowania, 

 - realizację oświetlenia ulicznego powyŜszego odcinka drogi zbiorczej, 
b) infrastruktury technicznej obejmującej: 
 - realizację kolektorów kanalizacji deszczowej w części drogi klasy zbiorczej oznaczonej 
symbolem 13-KDZ na odcinku od skrzyŜowania z drogami oznaczonymi symbolem 15-KDL                   
i 16-KDD do północnej granicy opracowania, 
 - realizację kolektorów kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego planem, 
 - realizację wodociągów dla terenu objętego planem, 
 
będzie Gmina Mikołów. 

 
2. Inwestorem zapisanych w planie inwestycji naleŜących do zadań własnych miasta z zakresu: 
 

a) infrastruktury drogowej obejmującej: 
 - realizację części drogi klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 13-KDZ na odcinku od 
skrzyŜowania z drogami oznaczonymi symbolem 15-KDL i 16-KDD do południowej granicy 
opracowania, 
 - realizację drogi klasy lokalnej oznaczonej symbolem 15-KDL, 
 - realizację ulicy klasy dojazdowej oznaczonej symbolem 16-KDD, 

b) infrastruktury technicznej obejmującej: 
 - realizację kolektorów kanalizacji deszczowej dróg i ulic wymienionych w lit. a,  
 - realizację kolektorów kanalizacji sanitarnej dla terenu objętego planem, 
 - realizację wodociągów dla terenu objętego planem, 
 - realizację oświetlenia ulicznego powyŜszych odcinków dróg, 

 
będzie kaŜdoczesny właściciel terenu oznaczonego w załączniku graficznym symbolem 10-UC,U. 
 

3. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w ust.1 będą: 
a) budŜet Gminy Mikołów, 
b) fundusze pomocowe, 
c) inwestorzy prywatni. 

 
4. Prognozowany okres realizacji inwestycji wymienionych w ust. 1 – sukcesywnie w miarę 

pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objętym planem.  
 
 
 


