
 

Załącznik nr 6 do uchwały Nr VII/74/07 Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 26 kwietnia 2007 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) Rada Miejska w Gryfinie określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, 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 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz. 1055), 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, 

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 na-
leżące do zadań własnych gminy: 

lp. symbole terenów funkcjonalnych opis inwestycji 
wynikający z ustaleń planu  

1 

Cz-53/1.MN, Cz-53/5.MN, Cz-53/6.MN, Cz-53/9.MN, Cz-53/10.MN, Cz-53/11.MN, 
Cz-53/12.MN, Cz-53/14.MN, Cz-53/15.MN, Cz-53/16.MN, Cz-53/18.MN, Cz-
53/19.MN, Cz-53/25.MN, Cz-53/26.MN, Cz-53/28.MN, Cz-53/30.MN, Cz-53/31.MN, 
Cz-53/32.MN, Cz-53/33.MN, Cz-53/34.MN, Cz-53/35.MN, Cz-53/36.MN, Cz-
53/37.MN, Cz-53/38.MN, Cz-53/39.MN, Cz-53/41.MN, Cz-53/44.MN, Cz-53/45.MN, 
Cz-53/47.MN, Cz-53/48.MN, Cz-53/51.MN, Cz-53/52.MN, Cz-53/54.MN, Cz-
53/55.MN, Cz-53/57.MN, Cz-53/58.MN, Cz-53/63.MN, Cz-53/64.MN, Cz-53/68.MN, 
SB-53/71.MN, SB-53/73.MN, SB-53/74.MN, SB-53/75.MN, SB-53/77.MN, SB-
53/78.MN 

budowa studni publicznych 

2 Cz-53/2.ZP, Cz-53/23.ZP, Cz-53/27.ZP, Cz-53/42.ZP 
urządzenie zieleni parkowej 
wraz z niezbędną infrastruk-
turą funkcjonalną i tech-
niczną 

3 

Cz-53/1.KD.D, Cz-53/2.KD.D, Cz-53/3.KD.D, Cz-53/4.KD.D, Cz-53/5.KPj, Cz-
53/6.KP, Cz-53/7.KP, Cz-53/8.KD.D, Cz-53/9.KD.D, Cz-53/10.KD.D, Cz-
53/14.KD.D, Cz-53/15.KD.L, SB-53/16.KD.D, SB-53/17.KD.D, SB-53/18.KD.D, Cz-
53/20.KD.D, Cz-53/21.KD.D, Da-53/23.KD.D, Cz-53/25.KPj, Cz-53/26.KPj, Cz-
53/27.KPj, Cz-53/28.KPj, Cz-53/29.KPj, Cz-53/30.KPj, Cz-53/31.KPj, Cz-53/32.KP, 
Cz-53/33.KPj, Cz-53/34.KP, Cz-53/35.KPj, Cz-53/36.KPj, Cz-53/37.KPj, Cz-
53/38.KPj, Cz-53/39.KP, Cz-53/40.KPj, Cz-53/41.KPj, Cz-53/42.KP, SB-53/43.KPj, 
SB-53/44.KPj, Cz-53/47.KPj, Cz-53/48.KP, Cz-53/49.KP, Cz-53/50.KP, Cz-
53/51.KPj 

budowa dróg gminnych wraz 
z niezbędną infrastrukturą 
techniczną i zielenią 

4 Cz-53/7.K, Cz-53/24.K, Cz-53/43.K, SB-53/80.K, Cz-53/87.K, Cz-53/88.K, SB-
53/89.K 

budowa urządzeń kanalizacji 
ściekowej i deszczowej 

 § 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych 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 komu-
nalnej i ustawą Prawo ochrony środowiska; 

2) sposób realizacji inwestycji określonych 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 przedmio-
tem 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 r. 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), 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. 1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą przez 
budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, studni publicznych oraz sieci kanalizacji ściekowej i deszczowej na terenach 
funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) ze środków własnych przedsię-
biorstwa wodno-kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane przez Radę Miejską w Gryfinie wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub przez budżet gminy. 

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub energii elektrycznej wykazanych w § 2 re-
alizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. 
Nr 89 poz. 625; zmiany: Nr 104 poz. 708, Nr 158 poz.1123, Nr 170 poz. 1217). 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 
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