UCHWAŁA NR V/43/98
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 grudnia 1998 r.

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały 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, Nr 106, poz. 679,
Nr 107, poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775/ oraz uchwały 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, zm. uchwałą Nr CXIX/1065/98 RMK z dnia 3 czerwca
1998 r. Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
W załączniku Nr 1 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” wprowadza się następujące zmiany: W punkcie 2
załącznika dopisuje się zdanie - „Dofinansowaniu nie podlegają podłączenia do sieci
miejskiej zrealizowanej, wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym, ze środków
MPWiK S.A. lub budżetu Gminy. Warunek ten nie dotyczy przyłączy
rozbudowanych.”.
§ 2.
Pozostałe postanowienia uchwały Nr XC/870/97 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 września 1997 r. pozostają bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/43/98
Rady Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 1998 r.

Udział budżetu Gminy
w zadaniach realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

udział budżetu
Gminy

L.p.

Wyszczególnienie

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 oraz rozbudowanych przyłączy kanalizacyjnych - kanał
biegnący po terenach prywatnych, włączany i nie będący przedmiotem
dofinansowania ze środków MPWiK o długości równej sumie odcinków miedzy
studzienkami, których liczba jest równa liczbie mieszkańców ( domów)
współfinansujących jego budowę. W przypadku rozbudowanego przyłącza nie podlega
dofinansowaniu przez gminę odcinek od studzienki na tym przyłączy do budynku.
Dofinansowaniu nie podlegają podłączenia do sieci miejskiej zrealizowanej, wraz z
odgałęzieniami w pasie drogowym, ze środków MPWiK S.A. lub budżetu Gminy.
Warunek ten nie dotyczy przyłączy rozbudowanych.

80 %

3.

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

100 %

4.

budowa sieci, obiektów i urządzeń kanalizacji opadowej i rowów odwadniających

60 %

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 utrzymania 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 i urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych

60 %

