
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXII/367/08 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2008 r. 
   
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI I ZASAD 
FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218) zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleŜy do zadań własnych gminy. 

W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy: 
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i 

przyrody oraz gospodarki wodnej; 
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, itp. 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej 
i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim zostaną zagospodarowane i zabudowane 
nowe tereny miasta. W konsekwencji wywołane zostaną do realizacji zadania 
inwestycyjne. 

Zadania własne miasta związane z realizacją ustaleń planu będą 
wprowadzone do wieloletniego programu inwestycyjnego, w którym zostaną 
określone i podane do publicznej wiadomości terminy realizacji tych inwestycji. 

Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w oparciu o budŜet miasta i z 
wykorzystaniem środków zewnętrznych: Funduszu Ochrony Środowiska, funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. 
 


