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Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z popn. zm.) przedmioto-
wy projekt planu zostaE wyEorony do publicznego 
wglądu w terminie od dnia 24.08.2010 r. do dnia 
15.09.2010 r.

Uwagi morna byEo skEadać do dnia 30.09.2010 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag do projektu planu, w związku z czym Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne nie podejmuje rozstrzy-
gnięcia o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa 
w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzy-
ga, co następuje:

Nie przewiduje się kosztów uchwalenia zmiany 
planu. Powyrsza uchwaEa nie powoduje powstania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re nalerą do zadaG wEasnych gminy. 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr LXXIX/806/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 19 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU JEZIORA 

LUSOWSKIEGO I RZEKI SAMY ｠ CZĘZĆ RUMIANEK DLA OBSZARU IR6AG

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr LXXIX/806/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 19 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU JEZIORA LUSOW-
SKIEGO I RZEKI SAMY ｠ CZĘZĆ RUMIANEK DLA OBSZARU IR6AG INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t..Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz 
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 pópn. zm. ) ,  Rada 
Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Pniewy, w 
czę[ci dotyczącej terenu między ulicami Zw. Waw-
rzyGca, Jeziorną, Nową i Międzychodzką w Pnie-
wach, zwaną dalej ｧplanemｦ, po stwierdzeniu jego 
zgodno[ci ze Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy. 

2. Plan obejmuje obszar dziaEek nr 984/4, 984/3, 
401, 404 o pow. 0,71ha poEoronych przy ul. Mię-

dzychodzkiej w Pniewach.
3. Granice obszaru objętego planem okre[lone są 

na rysunku planu.
4. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, za-

tytuEowany ｧZmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Pniewy w czę[ci 
dotyczącej terenu między ulicami Zw. WawrzyGca, 
Jeziorną, Nową i Międzychodzką w Pniewachｦ, 
opracowany w skali 1: 500, stanowiący zaEącznik 
nr 1 do niniejszej uchwaEy; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Pniewy w spra-
wie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu pla-
nu, stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
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UCHWADA NR LX/376/2010  RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

 z dnia 26 papdziernika 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pniewy - w czę[ci doty-
czącej terenu między ulicami Zw. WawrzyGca, Jeziorną, Nową i Międzychodzką w Pniewach
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zasady ich finansowania, stanowiące zaEącznik nr 3 
do niniejszej uchwaEy.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-

dowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-
ną odlegEo[ć [ciany budynku od linii rozgraniczają-
cej terenu;

3) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni peE-
nej wynosi nie więcej nir 30%;

4) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię wszystkich budynków zloka-
lizowanych na dziaEce, mierzoną po obrysie [cian 
zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zada-
szeG, wiatroEapów;

5) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach drogowych;

6) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznaczenie 
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich sie-
dzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

7) tablicy informacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
element systemu informacji gminnej, informacji tu-
rystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

8) terenie ｠ nalery przez to rozumieć powierzch-
nię o okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawo-
wego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami 
rozgraniczającymi jednostkę oznaczoną symbolem 
literowym;

9) zadrzewieniach i zakrzewieniach ｠ nalery przez 
to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, a takre 
ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem i pozo-
staEymi skEadnikami jego szaty ro[linnej;

10) zieleni izolacyjno-krajobrazowej ｠ nalery przez 
to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, gEównie zi-
mozielone formowane w ksztaEcie pasów lub szpa-
lerów;

11) zieleni urządzonej ｠ nalery przez to rozumieć 
ukEad kompozycyjny zadrzewieG i zakrzewieG towa-
rzyszący obiektom budowlanym, z wykorzystaniem 
elementów maEej architektury, oczek wodnych oraz 
rórnych materiaEów nawierzchni posadzki.

§3. Na obszarze planu ustala się przeznaczenie te-
renu pod zabudowę usEugową w zieleni, oznaczony 
na rysunku symbolem UZP.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) sytuowanie budynków, charakter architek-
toniczny nowej zabudowy, nieprzekraczalne linie 
zabudowy, powierzchnie zabudowy, maksymalne 
wysoko[ci budynków, formy dachów ｠ zgodnie z 

zapisami w planie;
2) zakaz sytuowania reklam i tablic informacyj-

nych w miejscach i w sposób utrudniający czytel-
no[ć informacji drogowej, w tym drogowskazów;

3) zakaz o[wietlania zrealizowanych na obszarze 
planu obiektów w sposób ujemnie wpEywający na 
sąsiednią zabudowę poza obszarem planu.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze lub potencjalnie znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z 
wyjątkiem przedsięwzięć wynikających z przezna-
czenia terenów zapisanych w planie;

2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach 
ich powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i 
przepisami odrębnymi;

4) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia;

5) stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów 
gatunków zimozielonych akceptujących warunki 
[rodowiska zurbanizowanego, w ilo[ci co najmniej 
50% nasadzeG na dziaEce;

6) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, pozy-
skanych podczas procesów budowlanych w grani-
cach planu, dla uksztaEtowania terenów zieleni na 
obszarze planu lub usuwanie ich na miejsce wska-
zane przez odpowiednie sEurby miejskie zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

7) emisja haEasu z terenu objętego planem nie 
more powodować przekraczania akustycznych 
standardów jako[ci [rodowiska na terenach podle-
gających ochronie akustycznej zlokalizowanych w 
sąsiedztwie.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, obowiązek uzyskania pozwolenia na 
prowadzenie prac archeologicznych przed uzyska-
niem pozwolenia na budowę, jereli wymagają tego 
przepisy odrębne. 

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala zasady 
zagospodarowanie zgodnie z §8 ust.1 pkt 20.

§8. 1. Na terenie zabudowy usEugowej w zieleni, 
oznaczonym na rysunku symbolem UZP, ustala się 
następujące parametry i wskapniki ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) usEugi ogólnospoEeczne i konsumpcyjne m.in. w 
zakresie handlu, gastronomii,  zabudowy biurowo-
administracyjnej a takre obiektów i urządzeG spor-
towo-rekreacyjnych;

2) lokalizacja usEug handlu o powierzchni sprzeda-
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ry ponirej 2000m2;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem;
4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% 

powierzchni terenu;
5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 

20% powierzchni terenu przy uwzględnieniu strefy 
zieleni izolacyjno-krajobrazowej okre[lonej na rysun-
ku;

6) maksymalna wysoko[ć budynków 2 kondygna-
cje ｠ 10m;

7) stosowanie dachów stromych albo pEaskich; 
8) w przypadku dachu stromego kąt nachylenia 

gEównych poEaci dachowych nie większy nir 35o;
9) obowiązek wprowadzenie pasów zadrzewieG 

i zakrzewieG oddzielających rzędy miejsc postojo-
wych w szczególno[ci oddzielających miejsca po-
stojowe dla osób niepeEnosprawnych;

10) stosowanie systemu kanalizacji deszczowej 
dla parkingów, placów i dojazdów posiadających 
utwardzone nawierzchnie, przy czym w przypadku 
nawierzchni nieutwardzonej nalery zabezpieczyć 
[rodowisko gruntowo ｠ wodne przed infiltracją za-
nieczyszczeG;

11) dopuszczenie lokalizacji reklam szyldów i ta-
blic informacyjnych wyEącznie na elewacji budyn-
ków od strony ul. Międzychodzkiej;

12) dopuszczenie podpiwniczenia budynków i re-
alizacji kondygnacji podziemnych przy uwzględnie-
niu warunków gruntowo-wodnych;

13) dopuszczenie lokalizacji dominanty architek-
tonicznej w postaci pylonu, masztu lub wyniesionej 
czę[ci budynku w narorniku od strony ul. Między-
chodzkiej o wysoko[ci nie większej nir 12m i po-
wierzchni nie przekraczającej 30m2;

14) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury, placów zabaw dla dzieci oraz sieci infra-
struktury technicznej;

15) dopuszczenie lokalizacji chodników, dojaz-
dów, ciągów pieszo-rowerowych i dróg wewnętrz-
nych;

16) dopuszczenie lokalizacji wjazdów/wyjazdów 
do dziaEek zlokalizowanych wzdEur poEudniowej linii 
rozgraniczającej poza granicą planu;

17) dopuszczenie skanalizowania istniejącego 
rowu;

18) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych 
dla samochodów osobowych na terenie w ilo[ci 1 
miejsce na 30m2 powierzchni budynku;

19) dla obiektów wymagających obsEugi samo-
chodami cięrarowymi lokalizację co najmniej 1 sta-
nowiska przeEadunku i 1 stanowiska postoju poza 
stanowiskami postojowymi wymienionymi w punk-
cie 18; 

20) zagospodarowanie strefy przestrzeni publicz-
nej okre[lonej na rysunku o min. szeroko[ci 4m, ele-
mentami ukEadu drogowo-ulicznego wraz z obiekta-
mi maEej architektury i zieleni;

21) obsEuga komunikacyjna z terenu ul. Między-
chodzkiej zlokalizowanej wzdEur wschodniej granicy 

planu;
22) podziaE na dziaEki o powierzchni nie mniejszej 

nir 3000 m2;
2. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 22 nie dotyczą wydzie-
lenia dziaEek pod obiekty infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej na terenie i w celu regulacji granic 
miedzy sąsiadującymi nieruchomo[ciami.

§9. Nie okre[la się granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie 
występowanie na obszarze objętym planem.

§10. W planie:
1) nie wyznacza się terenów wymagających wsz-

częcia postępowania w sprawie scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) nie okre[la się szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci w rozumieniu 
przepisów odrębnych.

§11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się przy 
lokalizacji zabudowy obowiązek wykonania odpo-
wiednich badaG geotechnicznych i gruntowo-wod-
nych.

§12. Nie okre[la się zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji.

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 
się:

1) zachowanie istniejącej sieci i urządzeG infra-
struktury technicznej z dopuszczeniem jej rozbudo-
wy, przebudowy i remontu;

2) dopuszczenie lokalizowania nowych sieci in-
frastruktury technicznej, w szczególno[ci sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej 
i cieplnej, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami 
odrębnymi;

3) dopuszczenie lokalizowania przyEączy do sieci 
infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

4) zaopatrzenie w wodę pitną wyEącznie z sieci 
wodociągowej;

5) nakaz odprowadzania [cieków bytowych i ko-
munalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

6) zagospodarowanie wód opadowych lub rozto-
powych w granicach terenu z dopuszczeniem ich 
wtórnego wykorzystania do celów bytowo-gospo-
darczych;

7) zagospodarowanie wód opadowych lub rozto-
powych z parkingów przez stosowanie zbiorników 
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odparowujących lub nawierzchni przepuszczalnych 
z urządzeniami podczyszczającymi;

8) dopuszczenie odprowadzania wód o których 
mowa w pkt 6 i 7 do kanalizacji deszczowej;

9) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej 
paliw pEynnych, gazowych i staEych charakteryzu-
jących się niskimi wskapnikami emisji oraz alterna-
tywne pródEa energii;

10) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
11) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci 

elektroenergetycznej;
12) dopuszczenie lokalizacji nowych linii, węzEów 

telekomunikacyjnych i szafek kablowych;
13) w przypadku projektowania stacji transforma-

torowych jako wbudowanych w budynki pomiesz-
czenia na ten cel nalery zlokalizować na poziomie 
ｧ0ｦ, w przypadku wolnostojących stacji transfor-
matorowych 15/0,4kV grunty pod stacje nalery 
wydzielić w postaci samodzielnych dziaEek o po-
wierzchni ok. 50m2 posiadających dostęp do drogi 
publicznej.

§14. Nie okre[la się sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urządzenia i urytko-
wania terenów.

§15. Dla terenu objętego planem ustala się 30% 
stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi.

§17. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

(-) PaweE Prętki 
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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, pópn. zm.) 
Rada Miasta Pniewy rozstrzyga, co następuje:

§1. W związku z nie zEoreniem uwag do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Pniewy w czę[ci dotyczącej tere-
nu między ulicami Zw. WawrzyGca, Jeziorną, Nową 
i Międzychodzką w Pniewach, Rada Miasta Pniewy 
nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 
Rada Miasta Pniewy rozstrzyga co następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego gminy Pniewy.

3. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG, ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy 
Pniewy.

4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) wydatki z budretu gminy,
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych.
3) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno ｠ prawnym lub 
w formie partnerstwa publiczno ｠ prywatnego ｠ 
ｧPPPｦ, a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik 2
do uchwaEy nr LX/376/2010 

Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 
PNIEWY W CZĘZCI DOTYCZĄCEJ TERENU MIĘDZY ULICAMI ZW. WAWRZYFCA, JEZIORNĄ, NOWĄ I 

MIĘDZYCHODZKĄ W PNIEWACH

ZaEącznik 3
do uchwaEy nr LX/376/2010 

Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANY 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PNIEWY W CZĘZCI DO-
TYCZĄCEJ TERENU MIĘDZY ULICAMI ZW. WAWRZYFCA, JEZIORNĄ, NOWĄ I MIĘDZYCHODZKĄ W 
PNIEWACH, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF 

WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA


