UCHWAŁA NR XC/870/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 24 września 1997 r.

w sprawie kierunków działania Zarządu Miasta Krakowa
w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania
lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58
poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43/ Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:

I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Lokalne inicjatywy inwestycyjne polegają na realizacji zadań inwestycyjnych
w zakresie uzbrojenia terenów, dróg oraz innej infrastruktury wg § 3 niniejszej
uchwały, na obszarach zurbanizowanych i przy finansowym udziale Gminy.
2. Celem lokalnych inicjatyw inwestycyjnych jest podniesienie standardu życia osób
zamieszkujących obszar objęty inicjatywą.
3. Gmina podejmując decyzję o współfinansowaniu inwestycji będzie kierowała się
zasadami:
1/ preferowania zadań, których realizacja likwiduje bariery infrastrukturalne
i porządkuje obszary urbanistycznie oraz tworzy warunki dla uzyskania właściwej
intensywności zabudowy,
2/ preferowania zadań proekologicznych, których realizacja przyczynia się do
poprawy stanu środowiska,
3/ preferowania zadań, w wyniku realizacji, których korzyści odniesie jak
największa ilość mieszkańców,
4/ równości dostępu do środków budżetu miasta wszystkich podmiotów działających
na rynku.
§ 2.
Z lokalną inicjatywą inwestycyjną mogą występować:
1/ podmioty gospodarcze,
2/ osoby fizyczne zgrupowane w tzw. Społecznym Komitecie Budowy,
3/ stowarzyszenia i fundacje,
zwani dalej Inicjatorami.
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W trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych mogą być realizowane inwestycje
w następujących dziedzinach i zakresie:
1/ budowa sieci, obiektów i urządzeń wodociągowych wraz z podłączeniami do
wodomierzy,
2/ budowa sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej wraz
z podłączeniami,
3/ budowa kompletnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną i małą
architekturą,
4/ budowa sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji opadowej i rowów odwadniających,
5/ budowa sieci, obiektów i urządzeń energetyki cieplnej wraz z podłączeniami
i urządzeniami pomiarowymi,
6/ budowa dróg ( ulic miejskich ), mostów ( kładek dla pieszych ) i parkingów
ogólnodostępnych wraz z oświetleniem i sygnalizacją świetlną,
7/ budowa obiektów i urządzeń do utrzymywania czystości i zakup urządzeń do
segregacji odpadów,
8/ budowa obiektów i urządzeń kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych
i urządzeń sportowych,
9/ budowa obiektów i urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych.

II. Finansowanie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
§ 4.
Lokalne inicjatywy inwestycyjne mogą być finansowane z:
1/ środków własnych Inicjatora i budżetu Gminy Miasta Krakowa
oraz
2/ środków inwestycyjnych miejskiej jednostki organizacyjnej,
3/ funduszy ochrony środowiska,
4/ innych pozabudżetowych źródeł finansowania.
§ 5.
1. Przyjmuje się, że udział Gminy w jednym zadaniu realizowanym wspólnie
z Inicjatorem w roku budżetowym nie może przekroczyć 10% globalnej kwoty
przeznaczonej w budżecie miasta na realizację zadań w trybie lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych.
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na budowę włącznie i złożenie wniosku o realizację zadania w danym roku
budżetowym nie daje gwarancji uzyskania środków z budżetu. Wybór zadań do
dofinansowania z budżetu następuje w drodze ustalania kolejności realizacji
wniosków zgłoszonych na dany rok budżetowy zgodnie z przyjętą przez Zarząd
Miasta Krakowa metodą hierarchizacji w oparciu o zobiektywizowane kryteria
oceny wniosków przedstawione w § 6.
§ 6.
1. O pozycji danego wniosku na liście zadań przyjętych do realizacji w trybie
lokalnych inicjatyw inwestycyjnych decyduje system kryteriów.
2. Zarząd Miasta Krakowa przyjmuje wykaz kryteriów wraz z ich wagami dla ustalania
kolejności wniosków inwestycyjnych na liście współfinansowania inwestycji,
uwzględniając przy tym kryteria progowe oraz podstawowe stanowiące co najmniej
90% wagi wszystkich kryteriów - zgodnie z zapisami niniejszej uchwały.
3. Podstawę ustalania kolejności zadań stanowią informacje zawarte we wniosku
Inicjatora, zweryfikowane prze stosowne komórki UMK.
4. Ustala się następujące kryteria:
1/ progowe - brak zaległości ze strony Inicjatora w finansowaniu danego zadania,
w stosunku do zadań kontynuowanych,
2/ podstawowe:
a/ kontynuacja - rozumiana jako realizacja kolejnego zadania odcinkowego danej
branży w ramach inwestycji danego osiedla w kolejnych latach budżetowych w
granicach określonych w zgłoszeniu wstępnym Inicjatora (przy czym zadania
wcześniejsze realizowano w oparciu o podpisane umowy z Gminą i przy jej
udziale finansowym),
b/ preferencje Gminy odnośnie branży w kolejności:
- sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz oczyszczalnie ścieków,
- sieć wodociągowa,
- sieć kanalizacji opadowej, drogi i mosty,
- urządzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe,
- energetyka cieplna,
- urządzenia zagospodarowania odpadów komunalnych,
- budowa obiektów i urządzeń kultury fizycznej,
c) efekt funkcjonalny - ilość mieszkań (gospodarstw domowych) i niezabudowanych działek budowlanych, które odniosą korzyści w wyniku realizacji
inwestycji,
d) zbieżność (komplementarność) realizacji przedsięwzięcia z Programem
Rozwoju Miasta, planami spółek miejskich i miejskich jednostek
organizacyjnych,
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i niezabudowanych działek budowlanych objętych zasięgiem inwestycji do
finansowego udziału Gminy
f) czas oczekiwania - liczony od roku, w którym Inicjator złożył wniosek
o realizację inwestycji, i nie otrzymał dofinansowania ze strony Gminy
z powodu braku środków.
§ 7.
1. Współuczestnictwo Inicjatora w realizacji lokalnej inicjatywy inwestycyjnej, zwane
dalej udziałem, może polegać w szczególności na:
1/ wniesieniu środków finansowych,
2/ wniesieniu aportów rzeczowych,
3/ zaangażowaniu siły roboczej lub sprzętu budowlanego.
2. Wnoszone udziały niepieniężne podlegają wycenie rynkowej (w oparciu o aktualne
ceny rynkowe) lub wycenie rzeczoznawcy, gdy bezpośrednia wycena rynkowa nie
jest możliwa.
3. Na poczet udziału Inicjatora mogą być zaliczane jego udokumentowane nakłady
poniesione w związku z przygotowaniem inwestycji do realizacji, zaakceptowane
przez Zarząd Miasta Krakowa.
4. W przypadku dofinansowywania zadań z zakresu lokalnych inicjatyw inwestycyjnych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
środki tego funduszu odlicza się od wartości kosztorysowej zakresu rzeczowego
zadania planowanego do realizacji w danym roku budżetowym. Utworzona w ten
sposób różnica stanowi podstawę do obliczenia udziału Gminy i Inicjatora
w finansowaniu zadania w wysokości określonej w załączniku do niniejszej
uchwały.
5. W przypadku dofinansowania zadań przez przyszłego Zarządcę urządzeń
infrastruktury technicznej, udział (kwotowy) Inicjatora pomniejsza się o udział
(kwotowy) Zarządcy.
§ 8.
1. Wysokość udziału Gminy w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych określa załącznik do uchwały.
2. Zwiększenie udziału Gminy podlegać będzie negocjacji w szczególności
w następujących przypadkach:
1/ podwyższenia kosztów wskutek narzucenia przez Gminę Miasta Krakowa
parametrów technicznych z tytułu ogólnomiejskiej funkcji zadania,
2/ występowania w zasięgu oddziaływania wnioskowanych inwestycji terenów
niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Krakowa,
3/ realizacji sieci lub urządzeń zapewniających ponowne osiągnięcie standardu,
który uległ pogorszeniu nie z winy mieszkańców,
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konsekwencją niekorzystnego położenia sytuacyjno-wysokościowego obszaru
przewidzianego do obsługi,
5/ podjęcia inicjatywy z zakresu infrastruktury technicznej przez Społeczny Komitet
Budowy składający się z co najmniej czterdziestu osób oraz przy udziale
finansowym przypadającym na jednego uczestnika lokalnej inicjatywy
inwestycyjnej powyżej trzech średnich miesięcznych wynagrodzeń brutto
w gospodarce krajowej (wg danych na 30 czerwca roku poprzedzającego
realizację zadania),
6/ gdy w trakcie realizacji zadania w pasie drogowym istnieje konieczność poprawy
stanu nawierzchni drogi (stanowiącej własność Gminy) wynikająca z warunków
określonych przez Zarządcę drogi.
3. Decyzję w sprawie zwiększenia podstawowego udziału Gminy w zadaniach
podejmuje Zarząd Miasta Krakowa przed sporządzeniem listy hierarchicznej zadań
wnioskowanych do realizacji inwestycji w danym roku. Warunkiem decyzji jest
opinia Komisji Rady Miasta Krakowa: ds. Dzielnic i Inicjatyw Lokalnych oraz
Komisji Infrastruktury Komunalnej.
§ 9.
1. Umowa o realizacji inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych może
zawierać zobowiązania Gminy Miasta Krakowa lub eksploatatora na rzecz
Inicjatora.
2. Zobowiązania powinny w szczególności uwzględniać:
1/ zaliczenie poniesionych wydatków na poczet ewentualnych opłat adiacenckich,
2/ obniżkę opłat za świadczone usługi, z wyłączeniem tej części użytkowników,
którzy nie partycypowali w kosztach realizacji inwestycji,
3/ partycypację Zarządcy (przedsiębiorstwa komunalnego) w nakładach ponoszonych na realizację inwestycji na rzecz Inicjatora określoną w § 7 ust. 5,
3. W umowach, oprócz Inicjatora jako strony mogą występować:
1/ inne podmioty współfinansujące,
2/ podmioty, które będą eksploatować przedmiot inwestycji.
§ 10.
1. W przypadkach koniecznych Zarząd Miasta jest zobowiązany (dla zapewnienia
sprawnej realizacji inwestycji) podjąć działania mające na celu zgodnie
z obowiązującymi przepisami nabycie przez Gminę gruntów, na których
przewidziana jest realizacja inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych,
która będzie stanowiła własność Gminy.
2. Obiekty, urządzenia i sieci zrealizowane w trybie lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych będące częścią sieci ogólnomiejskich lub leżące na terenach
miejskich stają się własnością Gminy Miasta Krakowa lub wskazanej przez Gminę
jednostki miejskiej, na zasadach ustalonych w odrębnej umowie między tymi
podmiotami. Pozostałe przekazywane są w zarząd Inicjatorowi. Zasady rozliczenia
nakładów poniesionych przez inne podmioty niż ww. należy określić w umowach
o realizację inwestycji.
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§ 11.
Zarząd Miasta Krakowa:
1. Informuje mieszkańców za pośrednictwem Biura Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa
o możliwościach i warunkach realizacji zadań inwestycyjnych w trybie lokalnych
inicjatyw inwestycyjnych.
2. Prowadzi rejestr wstępnych zgłoszeń o przygotowaniu inwestycji. Zarejestrowanie
zgłoszenia nie daje podstaw do zlecenia na koszt Gminy Miasta Krakowa wykonania
dokumentacji lub jakichkolwiek innych prac związanych z przygotowaniem lub
realizacja zadania; nie jest też promesą przyznania środków z budżetu Gminy.
Finansowanie tych prac wstępnych może następować ze środków i na ryzyko
Inicjatora.
3. Przeprowadza wstępne konsultacje z udziałem Inicjatora i przedstawiciela właściwej
Rady Dzielnicy mające na celu ukierunkowanie działań Inicjatora, stwierdzenie
społecznego zapotrzebowania na inwestycję oraz analizę możliwości
współfinansowania zadania z budżetu Gminy i ustalenie wstępnego harmonogramu
realizacji zadania.
4. Zapewnia koordynację przygotowania inwestycji z wieloletnimi programami
inwestycyjnymi gminnych przedsiębiorstw komunalnych.
5. Prowadzi rejestr wniosków o realizację inwestycji zgłoszonych w trybie lokalnych
inicjatyw inwestycyjnych w danym roku budżetowym.
6. Sporządza listę zadań inwestycyjnych wnioskowanych do realizacji w danym roku
budżetowym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. Kolejność zadań na liście
ustalana jest w oparciu o zobiektywizowane kryteria przedstawione w § 6 niniejszej
uchwały.
7. Negocjuje warunki umowy z uczestnikami procesu inwestycyjnego, przyjmując
dodatkowe wyjaśnienia i uwagi oraz spisuje Porozumienie Negocjacyjne. Liczbę
zadań objętych negocjacjami ogranicza się do zadań znajdujących się na liście
hierarchicznej i mieszczących się w kwocie dofinansowania ze strony Gminy
określonej we wskazówkach budżetowych.
8. Ustala ostateczną listę zadań proponowanych do objęcia współfinansowaniem
w danym roku budżetowym (wraz z listą zadań rezerwowych) w oparciu o kryteria
podane w § 6 niniejszej uchwały.
9. Po podjęciu uchwały budżetowej spisuje umowy o realizacji inwestycji w danym
roku budżetowym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (zadania z listy
hierarchicznej, które nie znajdą się w budżecie stanowią listę rezerwową).
10. W ramach wolnych środków finansowych w ciągu roku budżetowego typuje kolejne
zadania z listy rezerwowej do realizacji, przeprowadza negocjacje i zawiera umowy
z Inicjatorami. Wybór tych zadań wymaga uzyskania opinii Komisji ds. Dzielnic
i Inicjatyw Lokalnych oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej.
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Inicjator:
1. Składa do Biura Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa, zgłoszenie wstępne
o przygotowywaniu inwestycji, której zamierza się podjąć w trybie lokalnych
inicjatyw inwestycyjnych, konsultując ukierunkowanie działań.
2. Przygotowuje dokumentację inwestycji do etapu uzyskania pozwolenia na budowę
włącznie zgodnie z przedstawioną analizą możliwości współfinansowania zadania
z budżetu Gminy oraz harmonogramem realizacji zadania ustalonym na wstępnych
konsultacjach z udziałem Biura Inwestycji, Wydziału Merytorycznego i Wydziału
Strategii i Rozwoju UMK oraz przedstawiciela właściwej Rady Dzielnicy.
3. Składa do Biura Inwestycji wniosek o realizację inwestycji w danym roku
budżetowym, negocjuje warunki umowy, podpisując Porozumienie Negocjacyjne.
4. W przypadku, gdy zadanie wnioskowane do realizacji znajduje się na liście
hierarchicznej w grupie zadań wskazanych do realizacji w projekcie budżetu Gminy,
Inicjator dokonuje wpłaty 50% swojego planowanego udziału w realizacji inwestycji
(lub blokady środków w tej wysokości na rachunku bankowym) określonego na dany
rok budżetowy w terminie do 7 dni od podpisania Porozumienia Negocjacyjnego.
Brak wpłaty lub blokady powoduje wycofanie zadania z projektu budżetu.
5. Po podjęciu uchwały budżetowej podpisuje umowy o realizacji inwestycji w trybie
lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.
§ 13.
Zgłoszenie wstępne o planowanym przygotowaniu inwestycji winno zawierać:
1/ informacje o wnioskodawcy:
a/ nazwę, adres, formę organizacyjno-prawną z zakresem działalności podmiotu
podejmującego inicjatywę,
b/ wstępną deklarację dotyczącą wielkości środków finansowych, które Inicjator
zamierza przeznaczyć na realizację zadania,
2/ informacje o planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym:
a/ lokalizację i rodzaj planowanego zadania wraz z terminem realizacji,
b/ inne dane niezbędne dla określenia parametrów umożliwiających porównywalność kryteriów wyboru przedsięwzięć, ustalone uchwałą Zarządu Miasta
Krakowa.
§ 14.
Wniosek o realizację zadania w danym roku budżetowym w trybie lokalnych
inicjatyw inwestycyjnych winien zawierać:
1/ nazwę, adres, formę organizacyjno-prawną z zakresem działalności podmiotu
podejmującego inicjatywę,
2/ rodzaj, lokalizację i parametry techniczno–ekonomiczne efektu inwestycji,
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finansowania w kolejnych latach realizacji zadania,
4/ oświadczenie woli dotyczące zasad udziału w inwestycji (w tym wielkości wkładu
finansowego, rzeczowego i świadczonej pracy wraz z zasadami ustalania ich
wartości) oraz wyrażoną kwotowo deklarację udziału Inicjatora z podziałem na lata
budżetowe; w przypadku gdy inicjatorem jest Społeczny Komitet Budowy konieczne
są deklaracje finansowe wszystkich uczestników inicjatywy,
5/ informację określającą społeczne korzyści powstające w wyniku zrealizowania
zadania,
6/ inne dane niezbędne dla określenia parametrów umożliwiających porównywalność
kryteriów wyboru przedsięwzięć, ustalone uchwałą Zarządu Miasta Krakowa,
7/ projekt techniczny, kosztorys inwestorski i ważne pozwolenie na budowę,
8/ opis inwestycji uwzględniający stosunek do sąsiadującej infrastruktury miejskiej
w aspekcie komplementarności i możliwości dalszej rozbudowy

IV. Realizacja lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
§ 15.
1. Inicjator i Gmina Miasta Krakowa reprezentowana przez Zarząd prowadzą
negocjacje, rezultatem których jest Porozumienie Negocjacyjne i umowa o realizację
inwestycji.
2. Porozumienie Negocjacyjne, w szczególności określa wstępnie zasady finansowania
zadania (nazwy podmiotów, wielkość ich udziałów w procentach i w liczbach
bezwzględnych).
3. W treści umowy o realizacji inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
należy określić:
1/ harmonogram realizacji (etapy) inwestycji,
2/ zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych etapów inwestycji,
3/ źródła finansowania (nazwy podmiotów, wielkość ich udziałów w procentach
i w liczbach bezwzględnych) w rozbiciu na poszczególne etapy, w przypadku
związku osób fizycznych złożenie deklaracji dotyczy wszystkich osób,
4/ tryb dokonywania wyboru jednostek mających realizować zadanie (inwestorów
zastępczych) i zawierania z nimi umów,
5/ formę współuczestnictwa w realizacji zadania podmiotu podejmującego lokalną
inicjatywę inwestycyjną,
6/ wielkość wydatków już poniesionych przez strony z tytułu działań na rzecz
przygotowania zadania do realizacji, a podlegających rozliczeniu, a także zasady
ich rozliczania,
7/ właściciela obiektu oraz eksploatatora obiektu,
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inwestycji,
9/ wzajemne zobowiązania stron zawierających umowę.
4. Wzór Porozumienia Negocjacyjnego oraz umowy ustali Zarząd Miasta, a ostateczną
ich treść strony w drodze negocjacji.
§ 16.
1. Po rozliczeniu inwestycji wytworzony maj¹tek wprowadzany jest do ewidencji
maj¹tku Gminy
2. Sieci, obiekty i urządzenia zrealizowane w trybie lokalnych
inwestycyjnych przekazuje się eksploatatorowi, zwanemu Zarządcą.

inicjatyw

3. Inwestor jest zobowiązany do zawarcia stosownej umowy z Zarządcą zgodnie
z warunkami eksploatacji określonymi w umowie o realizacji zadania.
4. W przypadku, gdy Inicjatorem jest Społeczny Komitet Budowy do zawarcia
stosownej umowy z Zarządcą zgodnie z warunkami eksploatacji określonymi
w umowie o realizacji zadania zobowiązany jest inwestor zastępczy.

V. Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 17.
1. Zawarcie umowy o współfinansowaniu i realizacji inwestycji w trybie lokalnych
inicjatyw inwestycyjnych stanowi warunek konieczny dofinansowania inwestycji
z budżetu Gminy Miasta Krakowa.
2. Niewywiązanie się Inicjatora z zapisów umowy skutkuje nierozpatrywaniem
wniosków Inicjatora dotyczących danego zadania inwestycyjnego przez 1 rok.
3. W wypadku nieuiszczenia wpłat przez Inicjatora, dla inwestycji będącej w toku
realizacji, Gmina finansuje ją do zamknięcia etapu, który z punktu widzenia założeń
techniczno-ekonomicznych ograniczy do minimum straty związane ze
wstrzymaniem realizacji zadania. Po podjęciu kontynuacji zadania Społeczny
Komitet zobowiązany jest do wniesienia zaległych udziałów zindeksowanych o
wskaźnik inflacji przed uruchomieniem środków z budżetu Gminy.
4. Nieokreślenie w umowie Zarządcy powoduje, że koszty eksploatacji obiektów i sieci
ponosi Inwestor.
5. Środki finansowe wnoszone przez podmioty realizujące lokalne inicjatywy
inwestycyjne w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu
gmin /Dz. U. Nr 129 poz. 600/ stanowią dochód Gminy Miasta Krakowa.

- 10 § 18.
Projektowanie, przygotowanie i wykonanie zadań realizowanych w trybie
lokalnych inicjatyw inwestycyjnych następuje zgodnie z obowiązującym prawem,
w tym z przepisami regulującymi gospodarkę finansową gmin, z ustawą
o zamówieniach publicznych i z ustalonymi w Gminie Miasta Krakowa procedurami
wykonania poszczególnych działań, a w szczególności „procedurą prowadzenia
inwestycji w gminie”.
§ 19.
1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
2. Zarząd Miasta zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie terytorialnym
ustali w terminie 1 miesiąca od podjęcia niniejszej uchwały sposób wykonania
uchwały, a w tym procedurę prowadzenia zadań w trybie lokalnych inicjatyw
inwestycyjnych oraz wagi kryteriów dla ustalenia listy zadań oraz inne dane
wymagane do oceny zadań.
3. Ustalone przez Zarząd Miasta Krakowa wagi kryteriów opiniuje Komisja ds.
Dzielnic i Inicjatyw Lokalnych oraz Komisja Infrastruktury Komunalnej.
§ 20.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr X/99/94 Rady
Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie kierunków działania Zarządu
Miasta Krakowa w zakresie organizowania, realizacji i dofinansowywania lokalnych
inicjatyw inwestycyjnych.
§ 21.
1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.
2. Przepis § 12 ust.4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK

Załącznik do uchwały Nr XC/870/97
Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 1997 r.

Udział budżetu Gminy
w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

lp.

Wyszczególnienie

udział budżetu
Gminy

1.

budowa sieci, obiektów i urządzeń wodociągowych wraz
z podłączeniami do wodomierzy

50%

2.

budowa sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji ogólnospławnej
i sanitarnej wraz z odcinkami podłączeń do pierwszej studzienki
na niej usytuowanej wraz z tą studzienką, a w przypadku braku
studzienki odcinkami podłączeń usytuowanymi w granicy pasa
drogowego

80%

3.

budowa kompletnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą
techniczną i małą architekturą (w tym przypadku kompletną
dokumentację inwestycji do etapu uzyskania pozwolenia na
budowę włącznie przygotowuje Inicjator w ramach środków
własnych)

100%

4.

budowa sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji opadowej i rowów
odwadniających

70%

5.

budowa sieci, obiektów i urządzeń energetyki cieplnej wraz z podłączeniami i urządzeniami pomiarowymi,

50%

6.

budowa dróg (ulic miejskich), mostów (kładek dla pieszych)
i parkingów ogólnodostępnych wraz z oświetleniem i sygnalizacją
świetlną,

70%

7.

budowa obiektów i urządzeń do utrzymywania czystości i zakup
urządzeń do segregacji odpadów,

70%

8.

budowa obiektów i urządzeń kultury fizycznej, w tym terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

70%

9.

budowa obiektów
powodziowych.

60%

i

urządzeń

melioracyjnych

i

przeciw-

