
 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 
do UCHWAŁY Nr XLIV/558/05 

Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 30 listopada 2005 r. 

 
 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 
2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087), Rada Miejska określa następujący sposób realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasad 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 1998r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984,Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr5 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759), stanowią zadania własne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują 
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej realizowane w liniach rozgraniczających dróg 
publicznych gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Gryfino oraz na innych 
terenach gminnych. 

§ 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy: 
 

lp. symbole terenów funkcjonalnych opis inwestycji wynikający z ustaleń planu  

1 P.47.01.ZI urządzenie zieleni izolacyjnej wraz z niezbędną 
infrastrukturą funkcjonalną i techniczną 

2 P.47.02.KD.L, P.47.01.KD.D, P.47.02.KD.D,  budowa dróg gminnych wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i zielenią 

3 P.47.01.KD.L, P.47.03.KD.D,  przebudowa dróg gminnych wraz z uzupełnieniem 
infrastruktury technicznej i zieleni 

4 P.47.02.KDW, P.47.04.KDW, budowa dróg wewnętrznych należących do gminy 

5 P.47.01.KDW, P.47.05.KDW, przebudowa dróg wewnętrznych należących do 
gminy 

6 P.47.01.K, P.47.02.K, P.47.03.K, budowa urządzeń kanalizacji ściekowej i deszczowej 
 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1: 
1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym 

m.in. ustawą, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o zamówieniach 
publicznych, ustawą o gospodarce komunalnej, ustawą Prawo budowlane, ustawą 
Prawo energetyczne i ustawą Prawo ochrony środowiska. 

2) sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej 
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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 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,              
poz. 874. Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,             
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14,       
poz. 114), 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 zaopatrzeniu w wodę               
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113,                
poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173 poz. 1808) ze środków własnych przedsiębiorstwa 
wodno-kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane przez Radę Miejską w Gryfinie wieloletnie plany 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub przez budżet gminy. 

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub 
energii elektrycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy             
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153,                 
poz. 1504, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, 
poz. 959, Nr 173 poz. 1808). 
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