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poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 80, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; z 2003 r. Nr 137, 

poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, poz. 1172; z 2008 r. 

Nr 15, poz. 976; z 2009 r. Nr 118, poz. 989; z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 197, poz. 1309; z 2011 r. 

Nr 5, poz. 13); Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. źwalnia się w dniu 22 maja 2011 r. w godzinach od 8.00 do 19.00 korzystających z usJug 
dziennej komunikacji publicznej z o”Jat za ”rzejazdy `rodkami lokalnego trans”ortu zbiorowego organizo-

wanego ”rzez Gminę Miasto Szczecin - źarząd Śróg i Transportu Miejskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa zachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

 

Jan Stopyra 
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UCHWAIA NR VII/57/2011 

 RAŚY MIASTA _WINOUJ_CIE 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta _winouj`cie - Jednostka V (rejon ul. Barlickiego - Modrzejewskiej - Norweskiej). 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 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 181, 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 40, poz. 230, 

Nr 106, poz. 675) oraz 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 Miasta _winouj`cie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXVIII/322/2008 Rady Miasta _winouj`cia z dnia 29 maja 2008 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta _winouj`cie - Jednostka V (rejon ul. Barlickiego - Modrzejewskiej - Norweskiej), po stwierdzeniu 

zgodno`ci ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta _winouj`cieｬ 
zatwierdzonym uchwaJą Nr LXVII/442/2002 z dnia 5 lipca 2002 r., zmienionym uchwaJą LVII/467/2009 

z dnia 24 wrze`nia 2009 r., uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta _winouj`cie - Jednostka V (rejon ul. Barlickiego - Modrzejewskiej - Norweskiej). 

§ 2. 1. Zmiana planu miejscowego obejmuje obszar o powierzchni 5,9189 ha w granicach wedJug ry-

sunku zmiany planu w skali 1:1000. 
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2. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany planu w skali 1:1000, 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta _winouj`cieｬ 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany planu, 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych. 

3. Przedmiotem zmiany ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej i jednorodzinnej, zabudowy usJugowej, zieleni naturalnej, komunikacji i infrastruktury technicznej. 

§ 3. Ustala się ”rzeznaczenie ”oszczególnych terenów oznaczonych symbolami: 

1) 1.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 7 

2) 2.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 8 

3) 3.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 9 

4) 4.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 10 

5) 5.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej § 11 

6) 6.MWn - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywno`ci § 12 

7) 7.MWn - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywno`ci § 13 

8) 8.MWn - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywno`ci § 14 

9) 9.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej § 15 

10) 10.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej § 16 

11) 11.US, 12.US - tereny sportu i rekreacji § 17 

12) 13.ZN - teren zieleni naturalnej § 18 

13) 14.ZN - teren zieleni naturalnej § 19 

14) 15.ZN - teren zieleni naturalnej § 20 

15) 16.ZN - teren zieleni naturalnej § 21 

16) 17.ZN - teren zieleni naturalnej § 22 

17) 18.ZL - teren le`ny § 23 

18) 19.E, 20.E, 21.E - tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki  

(planowanych stacji transformatorowych) § 24 

19) 22.KD.D, 23.KD.D - droga publiczna gminna § 25 

20) 24.KD.D - droga publiczna gminna § 26 

21) 25.KPj - droga gminna (ciąg ”ieszojezdny) § 27 

22) 26.KPj - droga gminna (ciąg ”ieszojezdny) § 28 

23) 27.KPj - droga gminna (ciąg ”ieszojezdny) § 29 

24) 28.KP - droga gminna (ciąg ”ieszy) § 30 

§ 4. Ustala się nastę”ujące ”owiązania dróg ”ublicznych z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym: 

1) droga publiczna gminna klasy D (dojazdowa) oznaczona w zmianie planu symbolami 22.KD.D, 23.KD.D 

- od ”óJnocy, ”oJudnia, wschodu i zachodu wJączona w dalszy przebieg tej drogi poza obszarem zmiany 

planu, 

2) droga publiczna gminna klasy D (dojazdowa) oznaczona w zmianie planu symbolem 24.KD.D - od 

”óJnocy i od zachodu wJączona w dalszy przebieg tej drogi poza obszarem zmiany planu, 

3) ciąg ”ieszy oznaczony symbolem 28.KP - od wschodu wJączony w dalszy ”rzebieg tego ciągu ”oza 
obszarem zmiany planu. 

§ 5. Ustala się obowiązek zachowania w maksymalnym sto”niu istniejącej zieleni w granicach obsza-

ru opracowania. W ”rzy”adku niezbędnych wycięć konieczne będzie uzyskanie zgody wymaganej ”rze”i-

sami odrębnymi. 

§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) maksymalnej powierzchni zabudowy - rozumie się ”rzez to stosunek sumy ”owierzchni zabudowy 
wszystkich budynków istniejących i ”rojektowanych na danej dziaJce budowlanej - do powierzchni tej 

dziaJki budowlanej, 
2) ”oJaciach gJównych - rozumie się co najmniej dwie symetryczne ”oJacie dachowe, których ”o-

wierzchnia jest największa, 
3) kalenicy gJównej - rozumie się ”rzez to kalenicę utworzoną ”rzez ”oJacie gJówne, 
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4) obowiązującej linii zabudowy - rozumie się linię, na której musi być usytuowany fragment elewacji 
frontowej stanowiący co najmniej 80% ”owierzchni tej elewacji; linia nie dotyczy balkonów, wyku-

szy, loggii, gzymsów, oka”ów, ”odokienników, ryzalitów, zadaszeL nad wej`ciami, ”rzedsionków, 
schodów zewnętrznych, ”ochylni, tarasów, czę`ci ”odziemnych budynków, 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się linię wyznaczającą obszar, na którym do”uszcza się 
sytuowanie budynków; linia nie dotyczy balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, oka”ów, ”odokienni-

ków, ryzalitów, zadaszeL nad wej`ciami, ”rzedsionków, schodów zewnętrznych, ”ochylni, tarasów, 
czę`ci ”odziemnych budynków, 

6) nie”rzekraczalnej linii zabudowy od ”rzylegJych lasów - rozumie się linię najbliwszego usytuowania 
budynków lub czę`ci budynków ze `cianami zewnętrznymi od strony lasu nieroz”rzestrzeniającymi 
ognia i ”rzekryciami dachów nieroz”rzestrzeniającymi ognia oraz okre`lanych w ”rze”isach odrębnych 
jako budynki ZL, IN i PM o gęsto`ci obciąwenia ogniowego strefy ”owarowej Q równej lub mniejszej od 
1000 MJ/m²; usytuowanie budynków innych niw wymienione, w stosunku do ”rzylegJych lasów, mu-

si uwzględniać wymagania okre`lone w ”rze”isach odrębnych, 
7) wysoko`ci elewacji frontowej - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od `redniego ”oziomu terenu 

”rzed elewacją frontową do ”oziomu oka”u ”oJaci gJównych lub do górnej krawędzi balustrady ogra-

niczającej taras, 
8) wysoko`ci budynku - rozumie się ”rzez to wymiar liczony od `redniego ”oziomu terenu ”rzed elewa-

cją frontową do kalenicy gJównej. 
RozdziaJ 2 

USTALENIA SZCZśGÓIOWś 

§ 7. TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 
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RozdziaJ 3 

STAWKA PROCśNTOWA SIUvĄCA NALICźśNIU OPIATY PLANISTYCźNśJ 

§ 31. Wysoko`ć jednorazowej o”Jaty, ”obieranej ”rzez ”rezydenta ”rzy zbyciu nieruchomo`ci, której 
warto`ć wzrosJa w związku z ustaleniami niniejszej zmiany ”lanu, ustala się na 0% wzrostu warto`ci nie-

ruchomo`ci. 

RozdziaJ 4 

źMIANA PRźśźNACźśNIA GRUNTÓW Lś_NYCH 

§ 32. 1. źmienia się ”rzeznaczenie gruntów le`nych na cele niele`ne o powierzchni 4,3124 ha - za 

zgodą Wojewody źachodnio”omorskiego (decyzje znak: SR-P-2-6112/31/02 z dnia 30 wrze`nia 2002 r. 

i SR-P-2-6112/39/02 z dnia 29 listopada 2002 r.). 

2. WyJączenie gruntów z ”rodukcji le`nej nastą”i na cele okre`lone w rozdziale 2 niniejszej uchwaJy. 

RozdziaJ 5 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 33. Śo czasu za”otrzebowania terenów na cele zgodne z ustaleniami ”lanu, do”uszcza się dotych-

czasowy s”osób ich wykorzystania. 

§ 34. W obszarze ”lanu nie obowiązują zakazy lub ograniczenia dotyczące lokalizacji inwestycji celu 
publicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, jeweli taka inwestycja będzie zgodna z ”rze”isami odrębnymi. 

§ 35. W obszarze niniejszej zmiany ”lanu, tracą moc ustalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego miasta _winouj`cie - Jednostka V uchwalonego w dniu 19 lutego 2004 r. uchwaJą 
Nr XX/158/2004 Rady Miasta _winouj`cia (Dz. U. W. Z. Nr 22, poz. 425 z 6 kwietnia 2004 r.). 

§ 36. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi _winouj`cia. 

§ 37. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Miasta _winouj`cie. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

PaweJ Sujka 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr VII/57/2011 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 31 marca 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr VII/57/2011 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 31 marca 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr VII/57/2011 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 31 marca 2011 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś 

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

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 Miasta _winouj`cie rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Śo ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta _winouj`cie 
- Jednostka V (rejon ul. Barlickiego - Modrzejewskiej - Norweskiej), wyJowonego do ”ublicznego wglądu 
wraz z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `rodowisko, wniesiono dwie uwagi, zgodnie z wyka-

zem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno”rawnej ”rac ”lanistycznych. 

2. Prezydent Miasta _winouj`cie nie uwzględniJ w caJo`ci jednej uwagi. 

§ 2. 1. Rada Miasta _winouj`cie rozstrzyga o jej nieuwzględnieniu w caJo`ci z niwej wymienionych 
”owodów. 

2. Przyjęcie uwagi skutkowaJoby naruszeniem warunków uzgodnienia ”rojektu zmiany ”lanu z Regio-

nalnym Śyrektorem Ochrony _rodowiska w Szczecinie w zakresie ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego, 
a zwJaszcza obszaru s”ecjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 - PLB320019 ｭWolin i Uznamｬ. 

3. Projekt zmiany planu wskazuje dwa elementarne tereny funkcjonalne oznaczone symbolem 11.US 

i 12.US przeznaczone na cele sportu i rekreacji, gdzie będą mogJy być urządzone ”lace zabaw dla dzieci. 

4. Projekt zmiany ”lanu, na kawdym terenie ”rzeznaczonym ”od zabudowę mieszkaniową wieloro-

dzinną ”oJączonym z zielenią naturalną (zachowanym fragmentem lasu), nakazuje urządzanie ”lacyków 
zabaw dla dzieci najmJodszych i miejsc rekreacyjnych. 

5. źasady zagos”odarowania zachowanego terenu le`nego okre`lone w projekcie zmiany planu nie 

wykluczają mowliwo`ci urządzenia na tym terenie `ciewek s”acerowych z Jawkami i o`wietleniem. Przed-

miotowy fragment obszaru ”lanu będzie mógJ w ”rzyszJo`ci stanowić integralną cze`ć sąsiednich, zago-

s”odarowanych lasów komunalnych ”eJniących między innymi funkcję rekreacyjną. 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr VII/57/2011 

Rady Miasta _winouj`cie 

z dnia 31 marca 2011 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś 

w sprawie realizacji zadaL 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 Miasta _winouj`cie okre`la nastę”ujący s”osób realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasady ich 
finansowania: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-

nolity: 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, 
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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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), sta-

nowią zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszej zmianie ”lanu obejmują inwe-

stycje samodzielne, realizowane w liniach rozgraniczających dróg gminnych. oraz ”oza tymi liniami. 

§ 2. Wykaz terenów funkcjonalnych, w których za”isane zostaJy inwestycje między innymi z zakresu 

infrastruktury technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

lp.  symbole terenów funkcjonalnych  opis inwestycji wynikający z ustaleL planu  
1 11.US, 12.US urządzenie terenów s”ortu i rekreacji, w tym budowa studni publicznych 

2 22.KD.D, 23.KD.D, 24.KD.D, 25.KPj, 

26.KPj, 27.KPj, 28.KP 

budowa dróg gminnych jako dróg ”ublicznych, ciągów ”ieszojezdnych 

i ciągu ”ieszego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1) realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym między innymi 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony `rodowiska; 

2) s”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się ”o-

stę”em techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki, o ile 

nie nastą”i naruszenie ustaleL ”lanu; 
3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w § 2 będzie ”rzedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
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, poz. 1277), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy będzie okre`laJa Rada Miasta _winouj`cie ”od nazwą ｭWieloletni plan in-

westycyjnyｬ, 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu gminy będą ustalane w uchwale budwetowej, 
3) inwestycje, których okres realizacji będzie ”rzekraczaJ jeden rok budwetowy, ujmowane będą w wy-

kazie stanowiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej - zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane 

będą ”rzez budwet gminy lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej, studni ”ublicznych oraz sieci kanalizacji `cieko-

wej i deszczowej na terenach funkcjonalnych wskazanych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 

ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

`cieków (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 `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodno-

kanalizacyjnego w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta _winouj`cie wieloletnie plany rozwoju 

i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych lub ”rzez budwet gminy. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji paliw gazowych, energii cieplnej lub energii elek-

trycznej wykazanych w § 2 realizowane będą w sposób okre`lony 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; z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, 

poz. 905; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, 

Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530). 
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