Załącznik nr 4
do uchwały Nr III/18/2010
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6,
poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675,
Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska
w Gryfinie określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu
zbiorowych potrzeb mieszkańców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 16,7 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 118, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), stanowią zadania własne gminy.
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują:
1) inwestycje jako zadania wspólne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg
krajowych, wojewódzkich i powiatowych lub innych terenów, w tym budowa uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego, ścieżek rowerowych i zieleni,
2) inwestycje samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych
lub poza tymi liniami.
§ 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których zapisane zostały inwestycje
z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy:
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symbole terenów funkcjonalnych
G1-68.U/KS

opis inwestycji wynikający z ustaleń
planu
budowa studni publicznej

§ 3.

Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanej w § 2:

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
między innymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach
publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej
i ustawą Prawo ochrony środowiska;
2) sposób realizacji inwestycji określonej w § 2 może ulegać modyfikacji wraz
z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą
stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu;
3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie
wyszczególnionych w § 2 będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249 poz. 2104; zmiany: Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249 poz. 1832;
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62,
poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, 1277), przy czym:
1) wydatki majątkowe gminy będzie określała Rada Miejska w Gryfinie pod nazwą
„Wieloletni plan inwestycyjny”,
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy będą ustalane w uchwale
budżetowej,
3) inwestycje, których okres realizacji będzie przekraczał jeden rok budżetowy,
ujmowane będą w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej – zwanym
„Wieloletnie programy inwestycyjne”.
§ 5. Zadanie w zakresie budowy studni publicznej na terenie funkcjonalnym
wskazanym w § 2 finansowane będzie na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz 858; zmiany: z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r.
Nr 18 poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278) ze środków własnych przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego w oparciu o uchwalane przez Radę Miejską w Gryfinie wieloletnie plany
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub przez budżet gminy.
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