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UCHWAIA NR LIX/441/10 

 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH 

 z dnia 26 ”audziernika 2Ńń0 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: ｭPrzy Ujęciuｬ. 

ŚziaJając na ”“dstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 

poz. 1635, Dz. U. 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 155, poz. 1043), 

uchwaJy Nr XII/98/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sierpnia 2003 r. w s”rawie ”rzystą”ienia d“ 
s”“rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: ｭPortｬ, zmieni“nej uchwaJą 
Nr XXXVI/272/05 Rady Miejskiej w Policach z dnia 2 wrze`nia 2005 r., zmieni“nej uchwaJą Nr V/30/07 

z dnia 6 marca 2007 r., zmieni“nej uchwaJą Nr XXX/238/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 pau-
dziernika 2008 r., zmieni“nej uchwaJą Nr XLVII/359/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Rada Miejska 

w Policach uchwala, c“ nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XII/98/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 

”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: ｭPortｬ, zmienio-

ną uchwaJą Nr XXXVI/272/05 Rady Miejskiej w Policach z dnia 2 wrze`nia 2005 r., zmieni“ną uchwaJą 
Nr V/30/07 z dnia 6 marca 2007 r., zmieni“ną uchwaJą Nr XXX/238/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 

28 ”audziernika 2ŃŃ8 r., zmieni“nej uchwaJą Nr XLVII/359/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., po stwier-

dzeniu zg“dn“`ci ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy Police 

”rzyjętym uchwaJą Rady Miejskiej w Policach Nr XI/88/03 z dnia 8 lipca 2003 r. Rady Miejskiej w Poli-

cach, uchwala się miejscowy plan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ dla terenu ”“J“w“neg“ w gminie 

Police, zwany dalej planem. Na potrzeby planistyczne nadaje mu się nazwę ｭPrzy Ujęciuｬ oraz oznaczenie 

literowe obszar ｭAｬ. 

2. Przedmiotem niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg“ są tereny o funkcji 

mieszkaniowej, tereny zieleni wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjnąŁ 

3. Plan obejmuje teren o powierzchni 3,72 ha, ”“J“w“ny w mie`cie P“lice w ”“Judni“wej czę`ci mia-

sta Police, pomiędzy Grzybnicą, a granicami dziaJek o nr ewidencyjnym 293 i 290/2, a terenem oznaczo-

nym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: 09KL (w “b“wiązującym planie 

ｭPolice-źachódｬ). 

4. Granice obszaru planu o Jącznej ”“wierzchni 3,72 ha zaznaczono na rysunku planu: w skali 1:1000 

stan“wiącym zaJącznik nr 1. 

5Ł Integralną czę`cią uchwaJy są: 

1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000, stan“wiący zaJącznik 
nr 1; 

2) wyrys ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy Police, sta-

n“wiący zaJącznik nr 2; 

3) r“zstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy, stan“wiące zaJącznik nr 3; 

4) r“zstrzygnięcia w sprawie uwag wniesi“nych d“ ”r“jektu ”lanu, stan“wiące zaJącznik nr 4. 

6. Ustalenia planu miejscowego sformuJ“wan“ w formie: 

1) ustaleL wstę”nych, w których “kre`l“n“: 
a) zasady k“nstrukcji ustaleL ”lanu, 
b) podstawowe funkcje na jakie przeznaczono tereny w planie, 

c) definicje ”“jęć uwytych w planie; 

2) ustaleL “gólnych “b“wiązujących na caJym obszarze planu; 

3) ustaleL szczegóJ“wych “b“wiązujących dla wyznacz“nych w ”lanie terenów elementarnych; 

4) ”rze”isy k“Lc“weŁ 
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Ustalenia wstę”ne 

§ 2. ńŁ Obszar “bjęty ”lanem z“staJ ”“dziel“ny na 5 terenów elementarnych. 

2. Przez teren elementarny rozumie się teren wydziel“ny liniami r“zgraniczającymi o jednakowych za-

sadach zag“s”“dar“wania, ”rzeznacz“ny ”“d “kre`l“ną gru”ę funkcji wedJug klasyfikacji “kre`l“nej 
w § 3 ust. 1. 

3. Kawdy teren elementarny oznaczono symbolem cyfrowo-literowym, który stan“wi tzwŁ symbol te-

renu. Pierwsza liczba oznacza numer kolejny terenu, symb“le liter“we “znaczają ”rzeznaczenie terenu 
wedJug klasyfikacji “kre`l“nej w § 3 ust. 1. 

4. Symb“le terenów elementarnych ”“siadają d“datk“we “znaczenie ń3-PU, z wyjątkiem terenów 
komunikacji, które ”“siadają d“datk“we “znaczenie ń3-. 

5. Śla kawdeg“ terenu elementarneg“ “b“wiązuje suma ustaleL “gólnych, szczegóJ“wych i k“Lc“wychŁ 

6. Na rysunku planu zawarto nastę”ujące ustalenia: 

1) granice planu; 

2) linie r“zgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“wania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) “znaczenia identyfikacyjne terenów wyznacz“nych liniami r“zgraniczającymi - symbole cyfrowo-

liter“we, zawierające “znaczenie ń3-PU (lub 13- dla terenów k“munikacji), numer terenu i symbole li-

ter“we zawierające symb“l ”rzeznaczenia ”“dstaw“weg“ wedJug klasyfikacji “kre`l“nej w § 3 ust. 1; 

§ 3. 1. Na potrzeby niniejszego planu ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenia terenów: 

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oznaczona na rysunku symbolem MW - zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna z dopuszczeniem usJug nieuciąwliwychŁ P“d warunkiem realizacji funkcji miesz-

kani“wej d“”uszcza się nieuciąwliwe usJugi wbud“wane, s”eJniające równ“cze`nie warunki: brak k“li-
zji z funkcją mieszkani“wą “raz dys”“nujące “drębnym wej`ciem z zewnątrz lub wej`ciem z zewnątrz 
ws”ólnym z najwywej jednym mieszkaniemŁ Wyklucza się “biekty h“telarskie, stacje ”aliw, warsztaty 

samochodowe, blacharskie i lakiernicze. 

2) tereny zieleni oznaczone na rysunku symbolami: 

a) Z - tereny zieleni, w tym naturalne zadrzewienia i zakrzewienia oraz zbiorniki wodne i cieki wraz 

z zielenią ”rzyw“dną; d“”uszcza się urządzanie d“jazdów; d“”uszcza się takwe realizację inwe-

stycji związanych z utrzymaniem i rozwojem istniejących “biektów, urządzeL i instalacji technicz-

nych. 

3) tereny komunikacji oznaczone na rysunku symbolami: 

a) KDL - publiczne ulice lokalne, 

b) KX - ”ubliczne ”rzej`cia ”iesze poza ulicami, 

c) KDW - dr“gi wewnętrzneŁ 

2Ł Wyja`nienie ”“jęć uwytych w niniejszym planie. 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie, których nie nalewy ”rzekraczać ”rzy l“kalizacji `cian n“wych 
budynków “raz r“zbud“wie istniejących; d“”uszcza się wysunięcie ”rzed linię zabud“wy czę`ci 
obiektu (np.: w postaci ryzalitu, wykusza, balkonu, loggi lub innej) o kubaturze nie większej niw 4Ń m3, 

jednak wysunięcie t“ nie m“we być większe niw ń,5 m, z zastrzeweniem zachowania minimalnych od-

legJ“`ci “d granicy dziaJki, wynikających z ”rze”isów techniczn“ - budowlanych; 

2) szer“k“`ć fr“ntu wydzielanej dziaJki bud“wlanej - szer“k“`ć dziaJki, którą nalewy mierzyć wzdJuw ulicy 
”ublicznej lub dr“gi wewnętrznej; dla dziaJek nar“wnych szer“k“`ć fr“ntu ustal“ną w pkt 4 kart tere-

nów nalewy d“st“s“wać d“ jednej z ulic lub dróg wewnętrznych, ”rzy których zl“kaliz“wana jest 
dziaJka; 

3) usJugi nieuciąwliwe - nalewy ”rzez t“ r“zumieć usJugi, których funkcj“n“wanie: 
a) nie powoduje kolizji z funkcją mieszkani“wą, 
b) nie powoduje ”rzekr“czenia wadneg“ z parametrów d“”uszczalneg“ ”“zi“mu szkodliwych lub 

uciąwliwych “ddziaJywaL na `r“d“wisk“, 
c) nie jest uródJem uciąwliwych lub szk“dliwych “d”adów, 
d) ani w waden inny “czywisty s”“sób nie ”“garsza warunków uwytk“wania terenów sąsiadujących 

np. przez emisję nie”rzyjemnych za”achów, dymów, skJad“wanie nieestetycznych “d”adów na 
otwartej przestrzeni; 
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4) wielk“`ć ”“wierzchni zabud“wy - stosunek procentowy powierzchni zabudowy wszystkich budyn-

ków znajdujących się na danej dziaJce d“ ”“wierzchni dziaJki; d“ “bliczenia wielk“`ci ”“wierzchni za-

bud“wy nalewy ”rzyjąć fragment ”“wierzchni dziaJki znajdujący się w liniach r“zgraniczających terenu 
elementarneg“ ”rzeznacz“neg“ ”“d zabud“wę; 

5) wymagania parkingowe - wymagana minimalna il“`ć miejsc ”“st“j“wych, którą nalewy za”ewnić na 
terenie dziaJki bud“wlanej; 

6) wys“k“`ć zabud“wy - pionowy wymiar budynków mierzony od poziomu terenu ”rzy najniwej ”“J“wo-

nym wej`ciu d“ budynku, d“ kalenicy bądu najwywszeg“ ”unktu ”rzekrycia dachu; dla bud“wli oraz 

urządzeL technicznych nie “kre`la sięŁ 

 

Ustalenia ogólne 

§ 4. ńŁ źasady ksztaJt“wania zabud“wy i zagospodarowania terenu: 

1) nie wyznacza się linii zabud“wy, wielk“`ci ”“krycia dziaJki zabud“wą “raz udziaJu ”“wierzchni bi“lo-

gicznie czynnej na terenach komunikacyjnych (KD); 

2) na “bszarze ”lanu nie wystę”ują tereny wymagające “kre`lenia s”“s“bu i terminu tymczasowego 

zag“s”“dar“wania, urządzania i uwytk“waniaŁ 

2. Zasady ochrony i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“: 

1) dla terenu publicznej drogi lokalnej KŚL “raz ”ubliczneg“ ”rzej`cia ”ieszeg“ KX, który nalewy d“ ”rze-

strzeni ”ublicznej nalewy ”rzewidzieć “biekty maJej architektury, urządzenie zieleni “raz ud“g“dnienia 
dla “sób nie”eJn“s”rawnych; 

2) utworzenie strefy ochronnej, tzw. zieleni izolacyjnej z wykorzystaniem terenu 02 Z od strony przewi-

dywanego obszaru Parku Krajobrazowego ｭPuszcza WkrzaLskaｬ; 

3. Zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 

1) d“”uszcza się ”“dziaJy nieruch“m“`ci wzdJuw linii r“zgraniczających tereny elementarne niezalewnie 
od ustaleL zawartych w ustaleniach szczegóJ“wych dla terenów elementarnych; 

2) minimalne wielk“`ci dziaJek bud“wlanych “raz szer“k“`ci fr“ntu wydzielonych dziaJek nie d“tyczą 
dziaJek wydzielanych ”“d infrastrukturę dr“g“wą i techniczną; 

3) szczegóJ“we zasady ”“dziaJu nieruch“m“`ci “kre`l“ne w ustaleniach w kartach terenów d“tyczą 
n“wych wydzieleL; 

4) na “bszarze ”lanu nie wystę”ują tereny wymagające ”rze”r“wadzenia scaleL i ”“dziaJów nieruch“m“`ci; 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJczesnej: w granicach 

”lanu nie wystę”ują “biekty lub strefy “bjęte “chr“nąŁ 

5Ł źasady zag“s”“dar“wania dla terenów i “biektów ”“dlegających “chr“nie, ustal“nych na ”“dsta-

wie “drębnych ”rze”isów, uwzględni“ne z“staJy w ustaleniach szczegóJ“wych dla ”“szczególnych tere-

nów elementarnychŁ Tereny ”“dlegające “chr“nie: 

1) w zakresie “chr“ny `r“d“wiska: 
a) w ”lanie zrównic“wan“ tereny i ”rzy”“rządk“wan“ d“ “d”“wiednich gru”, dla których ”rze”isy 

”rawa “chr“ny `r“d“wiska “kre`lają d“”uszczalne ”“zi“my haJasów, 
b) caJy “bszar ”lanu “bjęty jest strefą “chr“ny ”“`redniej k“munalneg“ ujęcia wód ”“dziemnych 

przy ul. Grzybowej - st“suje się za”isy R“z”“rządzenia Śyrekt“ra Regi“nalneg“ źarządu G“s”o-

darki Wodnej w Szczecinie Nr 6/2009 z dnia 3Ń wrze`nia 2ŃŃ9 r., 

2) w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) na wy”adek awarii sieci w“d“ciąg“wej “b“wiązuje za”ewnienie ze uródeJ zastę”czych ciągJ“`ci 
d“staw w“dy ”itnej dla ludn“`ci “raz w“dy dla ”“trzeb urządzeL s”ecjalnych d“ likwidacji ska-

weL, a takwe d“ celów ”rzeciw”“war“wych, zg“dnie z “b“wiązującymi przepisami z zakresu bez-

”ieczeLstwa i “br“nn“`ci ”aLstwa; 

6Ł źasady “bsJugi w zakresie komunikacji: 

1) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: 

a) publiczne ulice: ulica lokalna 03KDL stanowi gJówny element ukJadu k“munikacyjnego obszaru 

“bjęteg“ ”lanem, 
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b) ”“wiązania ukJadu k“munikacyjneg“ na “bszarze “bjętym planem z ukJadem zewnętrznym za-

pewnia ulica lokalna 03KDL, 

c) parametry techniczne dla dróg i ulic “kre`l“ne w kartach terenu w punkcie 8) ”“d”unkt a) nalewy 
trakt“wać jak“ zalecane minimalne wielk“`ci; d“”uszcza się eta”“wanie bud“wy dróg, w tym 

takwe bud“wę dróg tymczasowych o niwszych ”arametrach technicznych; 

2) warunki w zakresie urządzania miejsc parkingowych: 

a) “b“wiązują wskauniki ”arking“we d“ “bliczania za”“trzeb“wania inwestycji na il“`ć miejsc ”ar-

king“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych: 

lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia Wskauniki miejsc 

parkingowych 

1 2 3 4 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie min 1,2 

2. Obiekty handlu detalicznego 100 m2 ”“wŁ s”rzedawy min 2,5 

 

b) “blicz“ną za ”“m“cą wskauników il“`ć miejsc ”arking“wych, nalewy za“krąglić w górę d“ ”eJnej 
liczby, 

c) w ”rzy”adkach szczególnych dla funkcji niewymienionych w ”“wywszym wykazie, il“`ć miejsc 

parking“wych nalewy “kre`lić w s”“sób indywidualny, d“st“s“wując d“ ”r“gramu zamierzenia 

inwestycyjnego, 

d) wyklucza się m“wliw“`ć l“kalizacji staJych miejsc parkingowych dla sam“ch“dów cięwar“wychŁ 

7Ł źasady “bsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej: 

a) gJównych elementów ukJadu: 
- woda - system magistral w“d“ciąg“wych, 
- elektryczn“`ć - sieci 15 kV w ukJadzie ”ier`cieni“wym, 

- ogrzewanie - ekologiczny, scentralizowany system cie”J“wniczy, zasilany z cie”J“wni PśC, 
- `cieki - obecnie do oczyszczalni ZCH ｭPoliceｬ S.A.; 

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej: d“”uszcza się l“kalizację sieci i urządzeL infrastruk-

tury technicznej we wszystkich strefach funkcyjnych (w tym p“wiązaL z ukJadem zewnętrznym), 

n”Ł: w“d“ciągów, sieci elektrycznych niskich, `rednich i wys“kich na”ięć, gaz“wych niskieg“, 
`rednieg“ i wys“kieg“ ci`nienia, cie”J“wniczych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszcz“wej 
i innych. Parametry sieci infrastruktury technicznej “kre`l“ne w kartach terenu nalewy trakt“wać 
jako proponowane; 

2) realizację n“wych “biektów nalewy sk““rdyn“wać z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną: 
a) woda - z sieci w“d“ciąg“wej, 
b) elektryczn“`ć - z sieci elektrycznej, 

c) gaz - z sieci gazowej, 

d) ogrzewanie - z sieci cieplnej lub indywidualnych niskoemisyjnych uródeJ cie”Ja, 
e) `cieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, 

f) w“dy “”ad“we lub r“zt“”“we ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne lub r“wy ”rzydr“wne, ”o-

chodzące z powierzchni utwardzonych wymagają “czyszczenia w przypadku przekroczenia do-

”uszczalnych “kre`l“nych ”rze”isami stęweL zanieczyszczeL - st“suje się ”rze”isy ”rawa w“dne-

g“, d“ czasu realizacji sieci d“”uszcza się inne r“związania zg“dnie z przepisami “drębnymi; dla 

terenów zieleni (ź) d“”uszcza się d“ gruntu, 
g) gospodarka odpadami - nalewy stw“rzyć warunki segregacji “d”adów k“munalnych oraz odbioru 

“d”adów z nieruchom“`ci (w celu dalszego ich zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodli-

wiania), gos”“darka ”“z“staJymi odpadami zgodnie z przepisami z zakresu gospodarki odpadami 

“raz “chr“ny `r“d“wiskaŁ 
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Ustalenia szczegóJowe - karty terenów 

§ 5. Ob“wiązują ustalenia szczegóJ“we: 

1. Karta terenu 13-PU 01 MW 

 
 

2. Karta terenu 13-PU 02Z 
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3. Karta terenu 13-03 KDL 

 
 

4. Karta terenu 13-04 KX 

 

 
 

  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr ń ｦ 83 ｦ Poz. 25 

 

5. Karta terenu 13-05KDW 

 
 

§ 6. 1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 

 

Ustalenia koLcowe 

§ 7. W granicach ustalonych niniejszym planem traci moc miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzenneg“ uchwal“ny uchwaJą Nr XXX/V/272/01 Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 marca 2001 r. 

w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru po-

J“w“neg“ na ”“Judnie “d ulicy Tan“wskiej i zachód “d linii k“lej“wej Szczecin-Trzebiew, tzwŁ ｭPolice-

źachódｬ, (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 18, poz. 358). 

§ 8. Wyk“nanie niniejszej uchwaJy ”“wierza się Burmistrzowi Polic. 

§ 9. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 3Ń dni “d daty jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 

Województwa źach“dni“”“morskiego. 

 

 Przew“dniczący Rady 

 

Witold Król 

  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr ń ｦ 84 ｦ Poz. 25 

 

źaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr LIX/441/10 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 26 ”audziernika 2Ńń0 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 
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źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr LIX/441/10 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 26 ”audziernika 2Ńń0 r. 

 

 
  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr ń ｦ 86 ｦ Poz. 25 

 

źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr LIX/441/10 

Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 26 ”audziernika 2Ńń0 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

§ 1. Przez bud“wę urządzeL infrastruktury technicznej r“zumie się zg“dnie z art. 143 ust. 2 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchom“`ciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z ”óunŁ zm.) 

bud“wę dr“gi “raz wybud“wanie ”“d ziemią, na ziemi albo nad ziemią ”rzew“dów lub urządzeL w“d“cią-
gowych, kanalizacyjnych, cie”J“wniczych, elektrycznych, gaz“wych i telekomunikacyjnych. 

§ 2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkaLców, w tym m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mo-

stów, ”laców “raz s”rawy w“d“ciągów i zaopatrzenia w w“dę, kanalizacji, za“”atrzenia w energię elek-

tryczną i cie”lną “raz gaz stan“wią, zg“dnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o sam“rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zm.), zadania wJasne gminy. 

§ 3. ńŁ S”“sób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w zakresie planowania, wy-

konania i eks”l“atacji, “kre`lają “b“wiązujące ”rze”isy szczególne, w tym: 

1) art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, 

poz. 348 z ”óunŁ zm.) “kre`la, iw d“ zadaL wJasnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elek-

tryczną, cie”J“ i ”aliwa gaz“we nalewy: 
- planowanie i organizacja zaopatrzenia w cie”J“, energię elektryczną i paliwa gazowe na ob-

szarze gminy, 

- ”lan“wanie “`wietlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, 

- finans“wanie “`wietlenia ulic, ”laców i dróg, znajdujących się na terenie gminy, 

 nat“miast ”rzedsiębi“rstwa energetyczne zajmujące się ”rzesyJaniem i dystrybucją energii elektrycznej, 
”aliw gaz“wych lub cie”Ja są “b“wiązane za”ewniać realizację i finansowanie budowy i rozbudowy 

sieci; 

2) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w w“dę i zbiorowym od-

”r“wadzaniu `cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z ”óunŁ zm.) “kre`la, iw zbi“r“we za“”atrzenie w w“dę 

i zbi“r“we “d”r“wadzanie `cieków jest zadaniem wJasnym gminy. 

§ 4. 1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 podlega przepisom szczególnym, w tym 

m.in.: ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z ”óunŁ 
zm.), ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z ”óunŁ zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieL ”ublicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz. 177 z ”óunŁ zm.). 

2. Wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy (w tym inwestycje, których “kres realizacji 
”rzekracza jeden r“k budwet“wy) ujm“wane są w uchwale budwet“wej Rady Miejskiej w Policach. 

3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych finans“wane będą zg“dnie z “b“wiązu-

jącymi przepisami i zawartymi umowami, z budwetu gminy i ze uródeJ zewnętrznych, tjŁ mŁinŁ: ze `r“dków 
wJasnych ”rzedsiębi“rstw w“d“ciąg“w“-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowniczych i telekomunika-

cyjnych, kredytów i ”“wyczek, funduszy unijnych i innych. 

 

 

 

  


