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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 plano-
waniu 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 miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru dziaEek nr 32/1 
i 32/4 poEoronych w miejscowo[ci Lubocze[nica, 
po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych rozwiązaG 
z ustaleniami Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy, 
zwany dalej planem.  

2. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:  
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, zaty-

tuEowany Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru dziaEek nr 32/1 i 32/4 poEo-
ronych w miejscowo[ci Lubocze[nica, opracowany 
w skali 1: 1000, stanowiący zaEącznik nr 1 do ni-
niejszej 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 
zasady ich finansowania, stanowiące zaEącznik nr 3 
do niniejszej uchwaEy.  

§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy mowa jest o:

1) funkcji terenu ｠ nalery przez to rozumieć prze-
znaczenie podstawowe;  

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

3) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linię zabudowy, na której musi  znajdować 
się nie mniej nir 60% dEugo[ci elewacji frontowej 
budynku;  

4) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budyn-
ków na dziaEce lub terenie, mierzoną po zewnętrz-
nym obrysie [cian kondygnacji przyziemnej lub 
nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje 
poza obrys kondygnacji przyziemnej;  

5) przepisach odrębnych ｠ nalery przez to rozu-
mieć przepisy prawa inne nir ustawy, na podstawie 

których uchwalono niniejszą uchwaEę;  
6) 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;  

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

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

9) terenach komunikacji - nalery przez to rozumieć 
drogi publiczne i drogi wewnętrzne;  

10) zadrzewieniach i zakrzewieniach ｠ nalery 
przez to rozumieć pojedyncze drzewa i krzewy, a 
takre ich skupiska, wraz z zajmowanym terenem 
oraz pnącza, byliny, trawy;  

11) zieleni izolacyjno - krajobrazowej ｠ nale-
ry przez to rozumieć zadrzewienia i zakrzewienia, 
gEównie zimozielone formowane w ksztaEcie pasów 
lub szpalerów, wzdEur linii rozgraniczających tereny.  

§3. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-
pujące przeznaczenie terenów:  

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usEug, oznaczony na rysunku sym-
bolem MN/U;

2) tereny usEug, turystyki i rekreacji, oznaczone na 
rysunku symbolem 1U/UT, 2U/UT;

3) teren zieleni, usEug turystyki i rekreacji oraz cią-
gu pieszo-rowerowego, oznaczony na rysunku sym-
bolem ZP/UT/Kx;

4) teren drogi publicznej oznaczony na rysunku 
symbolem KD-D;

5) teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysun-
ku symbolem KDW.

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

1) zakaz lokalizacji, budowania i rozbudowywania 
obiektów budowlanych i urządzeG, które wpEywają 
negatywnie na Ead przestrzenny, w tym:  

a) reklam,  
b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wy-

jątkiem urządzeG zaplecza budów lokalizowanych w 
bezpo[rednim sąsiedztwie terenu budowy,  

c) ogrodzeG peEnych z elementów prefabrykowa-
nych,  

d) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej 
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za wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowej.  
2) dopuszczenie umieszczenia na elewacji budyn-

ku, na wysoko[ci kondygnacji parteru, szyldów o 
powierzchni Eącznej do 2 m2;  

3) dopuszczenie lokalizacji wolnostojących tablic 
informacyjnych powierzchni nie większej nir 3 m2;  

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

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dla 
których wymagane jest obligatoryjne sporządzenie 
raportu oddziaEywania na [rodowisko oraz przedsię-
wzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, 
z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu 
publicznego w zakresie infrastruktury technicznej i 
drogowej;  

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

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

4) nasadzenie szpaleru drzew, zgodnie z rysun-
kiem;  

5) zachowanie strefy zadrzewieG i zakrzewieG, 
zgodnie z rysunkiem;   

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

7) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziem-
nych pozyskanych podczas prac budowlanych w 
obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi;  

8) dla terenu oznaczonego na rysunku symbolem 
MN/U dopuszczalne poziomy haEasu jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowo - usEugowych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;  

9) 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.  

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego obowiązek prowadzenia badaG arche-
ologicznych podczas inwestycji związanych z zago-
spodarowaniem i zabudowaniem terenu a wymaga-
jących prac ziemnych, w przypadku gdy wymagają 
tego przepisy odrębne.  

§7. Nie podejmuje się ustaleG w zakresie wyma-
gaG wynikających z potrzeb ksztaEtowania prze-
strzeni publicznych.  

§8. 1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z dopuszczeniem usEug, oznaczonym 

na rysunku symbolem MN/U, ustala się następujące 
parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:  

1) sytuowanie budynków z uwzględnieniem obo-
wiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem;  

2) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w ukEadzie 
wolnostojącym;  

3) dopuszczenie lokalizacji zabudowy usEugowej 
w zakresie agroturystyki, sportu i rekreacji, wolno-
stojącej lub zblokowanej z budynkiem mieszkalnym;  

4) lokalizacja gararu jako wbudowanego, przyle-
gającego do budynku mieszkalnego lub wolnosto-
jącego;   

5) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 25% 
powierzchni dziaEki;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｠ 
40% powierzchni dziaEki;  

7) maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) dla budynku mieszkalnego lub usEugowego 2 

kondygnacje ｠ 8,5 m do najwyrszego punktu poEaci 
dachowej,  

b) dla budynku gararowego 1 kondygnacja ｠ 5m 
do najwyrszego punktu poEaci dachowej;  

8)  przekrycie budynków dachem stromym o kącie 
nachylenia gEównych pEaci dachowych od 35o-45o;  

9) dla przekryć kafrów i ryzalitów stosowanie do-
wolnej geometrii dachu;  

10) pokrycie dachu stromego dachówką lub mate-
riaEem dachówkopodobnym;  

11)  wysoko[ć ogrodzenia:
a) dziaEek od strony dróg ｠ nie więcej nir 1,50 m, 

w tym w czę[ci powyrej wysoko[ci 0,40 m wyEącz-
nie ogrodzenia arurowe,   

b) nie wymienionego w lit. a ｠ nie więcej nir 2,00 
m;  

12) podziaE na dziaEki o powierzchni nie mniejszej 
nir 1000 m2;  

13) zapewnienie stanowisk postojowych na dziaE-
ce budowlanej w Eącznej ilo[ci nie mniejszej nir:  

a) 2 stanowiska na karde mieszkanie,  
b) 2 stanowiska na karde 100,0 m2 powierzchni 

urytkowej zabudowy usEugowej;   
14) obsEuga pojazdami samochodowymi z terenu 

drogi wewnętrznej;  

§8. 
2. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 12 nie dotyczą wydzie-
lenia dziaEek pod obiekty infrastruktury technicznej 
na i w celu regulacji granic miedzy sąsiadującymi 
nieruchomo[ciami.  

§9. 1.  Na terenach usEug, turystyki i rekreacji, 
oznaczonych na rysunku symbolami 1U/UT, 2U/UT, 
ustala się następujące parametry i wskapniki ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) lokalizację zabudowy usEugowej m.in. w zakre-
sie hotelarstwa, gastronomii, turystyki i agrotury-
styki, sportu i rekreacji;  
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2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy rekreacji in-
dywidualnej wyEącznie na terenie 2U/UT;

3) sytuowanie budynków z uwzględnieniem nie-
przekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem;  

4) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na 
staEy pobyt ludzi w strefie 50m od linii brzegowej 
jeziora zgodnie z rysunkiem; :

5) maksymalna powierzchnia zabudowy:
a) 50% powierzchni dziaEki dla zabudowy usEugo-

wej,  
b) 25% powierzchni dziaEki dla zabudowy rekre-

acji indywidualnej;  
6)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna:  
a) 20% powierzchni dziaEki dla zabudowy usEugo-

wej,  
b) 50% powierzchni dziaEki dla zabudowy rekre-

acji indywidualnej;
7) maksymalna wysoko[ć zabudowy do najwyr-

szego punktu poEaci dachowej lub [cianki attyko-
wej:  

a) 10m dla zabudowy usEugowej ｠ 2 kondygnacje,  
b) 8m dla zabudowy rekreacji indywidualnej ｠ 2 

kondygnacje;  
8) przekrycie budynków dachem stromym o kącie 

nachylenia gEównych pEaci dachowych od 30o-45o z 
dopuszczeniem zastosowania kąta nachylenia pEaci 
dachowych do 30o dla zabudowy usEugowej;  

9) dopuszczenie lokalizacji reklam, szyldów i tablic 
informacyjnych z uwzględnieniem §4;  

10) zapewnienie stanowisk postojowych w ilo[ci 
nie mniejszej nir:  

a) dla obiektów gastronomii 4 stanowiska na 10 
miejsc w lokalu,  

b) dla obiektów hotelarskich 25 stanowisk na 100 
Eórek w tym 3 dla pojazdów osób niepeEnospraw-
nych,   

c) dla obiektów usEugowych innych nir wymienio-
ne w lit. a-b, 3 stanowiska na 100 m2 powierzchni 
urytkowej,  

d) dla zabudowy rekreacji indywidualnej 2 stano-
wiska na dziaEce;  

11) dla obiektów wymagających obsEugi pojazda-
mi cięrarowymi zapewnienie co najmniej 1 stanowi-
ska przeEadunku i postoju w granicach dziaEki;  

12) obsEuga komunikacyjna z terenów przylegEej 
drogi wewnętrznej i drogi publicznej,  

13) dopuszczenie lokalizacji doj[ć, dojazdów, dróg 
wewnętrznych i sieci infrastruktury technicznej;  

14) podziaE na dziaEki o powierzchni nie mniejszej 
nir:

a) 2000 m2 dla zabudowy usEugowej,  
b) 800 m2 dla zabudowy rekreacji indywidualnej;  
2. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 14 nie dotyczą wydzie-
lenia dziaEek pod obiekty infrastruktury technicznej 
na terenach oraz wydzielenia dziaEek pod drogi we-
wnętrzne i w celu regulacji granic miedzy sąsiadują-
cymi nieruchomo[ciami.

§10. Na terenie zieleni, usEug turystyki i rekreacji 

oraz ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku 
symbolem ZP/UT/Kx, ustala się następujące zasady 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) lokalizacja zabudowy usEugowej w zakresie tu-
rystyki, sportu i rekreacji w nawiązaniu do zabudo-
wy na terenie 1U/UT;

2) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na 
staEy pobyt ludzi;  

3) dopuszczenie lokalizacji budowli i urządzeG w 
zakresie sportu i rekreacji,   placów zabaw dla dzieci 
oraz miejsc postojowych w zieleni;  

4) zachowanie istniejących zadrzewieG i zakrze-
wieG, a w przypadku nowych nasadzeG wprowa-
dzenie zieleni dostosowanej do lokalnych warunków 
siedliskowych dla wzbogacenia rórnorodno[ci biolo-
gicznej;  

5) lokalizacja zieleni w formie zadrzewieG i zakrze-
wieG przy wykorzystaniu mas ziemnych pozyska-
nych podczas procesów budowlanych w granicach 
planu;  

6) zachowanie strefy o szeroko[ci 7m, od poEu-
dniowej granicy planu jako ogólnodostępnej prze-
znaczonej dla lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego;  

7) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 15% 
powierzchni terenu;  

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｠ 
75% powierzchni terenu;  

9) maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 6 m do 
najwyrszego punktu poEaci dachowej;  

10) przekrycie budynków dachem stromym o 
kącie nachylenia gEównych pEaci dachowych od 
20o-35o;  

11) pokrycie dachu stromego dachówką lub mate-
riaEem dachówkopodobnym;  

12) minimalna powierzchnia dziaEki zgodnie z linia-
mi rozgraniczającymi terenu; .

13) obsEuga komunikacyjna z terenu drogi we-
wnętrznej;   

14) zakaz grodzenia terenu za wyjątkiem czę[ci 
przeznaczonej pod zabudowę.

§11. Na terenie drogi publicznej oznaczonej na ry-
sunku symbolem KD-D ustala się:

1) klasę dojazdową ｠D;
2) szeroko[ć zgodnie z liniami rozgraniczającymi, 

docelowo z terenem poza granicą planu o Eącznej 
szeroko[ci nie mniejszej nir 10m;  

3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej w tym stacji transformatorowych wol-
nostojących lub nasEupowych;  

4) stosowanie parametrów jezdni, chodników, 
[cierek rowerowych i innych elementów infrastruk-
tury transportowej zgodnie z przepisami odrębnymi;  

5) zakaz podziaEu.  

§12. Na terenie drogi wewnętrznej, oznaczonej na 
rysunku symbolem KDW, ustala się:   

1) sytuowanie pieszo-jezdni o szeroko[ci nie 
mniejszej nir 6,0 m;  

2) dopuszczenie stosowania nawierzchni prze-
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puszczalnych;  
3) dopuszczenie usytuowanie dodatkowych, in-

nych nir ustalony pkt 1 elementów infrastruktury 
transportowej, w tym stanowisk postojowych;  

4) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej, w tym stacji transformatorowych wol-
nostojących lub nasEupowych.  

5) zakaz podziaEu.  

§13. 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.  

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

częcia postępowania scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci w rozumieniu przepisów odrębnych;  

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

§15. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy w związku z bez-
po[rednim sąsiedztwem jeziora ustala się lokalizację 
zabudowy wyEącznie w miejscach o wEa[ciwych 
warunkach gruntowych, zgodnie z przepisami od-
rębnymi.  

§16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:  

1) zachowanie ciągEo[ci powiązaG przestrzennych 
i funkcjonalnych jezdni, poboczy, chodników, dróg 
pieszo-rowerowych z istniejącym i projektowanym 
ukEadem sieci drogowo-ulicznej;  

2) zakaz lokalizacji urządzeG i obiektów przesEania-
jących i utrudniających ruch pieszych, rowerzystów 
i pojazdów samochodowych;  

3) na terenach komunikacji stosowanie organizacji 
ruchu i rozwiązaG umorliwiających sprawne i naj-
mniej kolizyjne poruszanie się wszystkich uczestni-
ków ruchu;  

4) dopuszczenie  zmiany geometrii i rozmieszcze-
nia: jezdni pod warunkiem zachowania przepisów, 
zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich wyma-
ganych planem elementów i ich minimalnych para-
metrów;  

5) uwzględnienie wymagaG technicznych wynika-
jących z o[wietlenia terenów komunikacji oraz lo-
kalizacji istniejących i planowanych urządzeG infra-
struktury technicznej.  

§17.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej      
ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę wyEącznie z sieci wodo-
ciągowej;  

2) odprowadzenie [cieków bytowych i komunal-
nych do zbiorników bezodpEywowych do czasu re-
alizacji sieci kanalizacji sanitarnej;  

3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenach z dopuszczeniem odprowadzania 
do sieci kanalizacji deszczowej, po ich uprzednim 
podczyszczeniu, z uwzględnieniem przepisów od-
rębnych, przy czym lokalizację sieci kanalizacji desz-
czowej ustala się na terenach komunikacji;  

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

5) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;  
6) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-

troenergetycznej;  
7) w przypadku projektowania stacji transforma-

torowych jako wbudowanych w budynki pomiesz-
czenia na ten cel nalery zlokalizować w poziomie 
przyziemia nie nirej nir przylegEy poziom terenu, w 
przypadku stacji wolnostojących typu miejskiego 
grunty pod stacje nalery wydzielić w postaci samo-
dzielnych dziaEek o powierzchni 50 do 70 m2 posia-
dających dostęp do drogi publicznej;  

8) lokalizację nowych linii elektroenergetycznych 
wyEącznie jako kablowych, sytuowanych na tere-
nach komunikacji;  

9) lokalizację nowych linii telekomunikacyjnych, 
wyEącznie jako kablowych;  

10) dopuszczenie lokalizacji węzEów telekomuni-
kacyjnych i szafek kablowych;  

11) lokalizację przyEączy do sieci infrastruktury 
technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;  

12) dopuszczenie retencjonowanie wód opado-
wych i ich wtórne wykorzystanie do celów bytowo-
gospodarczych.  

§18. Nie okre[la się innych nir dotychczasowe 
sposobów i terminów tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów, do czasu 
ich zagospodarowania zgodnego z uchwaEą.  

§19. 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.  

§20. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi.  

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

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

(-) PaweE Prętki 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 3 ｠ 199 ｠ Poz. 65

Dziennik Urz dowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 
276 – 25 – Poz. 65 
 
 

 
 
 
 
 



Poz. 65
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 3 ｠ 200 ｠

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

Uwaga wniesiona przez Pana Tadeusza SzukaEę
Tre[ć uwagi: Wnioskuję o wydzielenie drogi 

umorliwiającej dojazd  do miejscowo[ci Rudka w 
kierunku drogi Pniewy-BiaEokosz. Wyrej wymienio-
ne dziaEki zostaEy sprzedane wraz z drogą istniejącą 
od kilkudziesięciu lat, co more uniemorliwiać dojazd 
maszyn rolniczych na pola uprawne.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie: Uwaga nie dotyczy przedmiotu 

planu. Wykracza poza granice dziaEek 32/1 i 32/4 
objętych opracowywanym projektem planu. W gra-
nicach projektu przeznaczono fragment ww. dziaEek 
w czę[ci póEnocnej pod drogę publiczną oznaczo-
ną symbolem KD-D , którą kontynuować morna w 
kierunku drogi na BiaEokosz lub Lubocze[nicy. Skut-
kiem uchwalenia planu będzie konieczno[ć wyzna-
czenia stosownej drogi dojazdowej do planowanych 
terenów usEug, turystyki i rekreacji oraz zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Na podstawie art. 20 ust.l 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 realizacji drogi publicznej 
przewidzianej w planie oraz związanych z nią wyku-
pami terenów, prowadzić będą wEa[ciwe jednostki 
miejskie.

2. 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.

3. 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.

 

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

5. 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/377/2010 

Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTUMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU DZIADEK 

NR 32/1 I 32/4 PODOqONYCH W MIEJSCOWOZCI LUBOCZEZNICA

ZaEącznik 3
do uchwaEy nr LX/377/2010 

Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 26 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU DZIADEK NR 32/1 I 32/4 

PODOqONYCH W MIEJSCOWOZCI LUBOCZEZNICA, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA


