
Poz. 3186
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 169 ｠ 18253 ｠

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 
r. Nr 142 z pórn. zm.) oraz art. 20ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z pórn. 
zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§1. Stwierdza się zgodno[ć planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Pniewy, zatwierdzo-
nym uchwaEa nr XV/154/99 Rady Miejskiej Pniewy 
z dnia 29.12.1999r. oraz jego zmianą - wyrys ze 
studium w skali 1:10.000 na rysunku planu.

§2. Uchwala się ｧMiejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa 
naturalnego na obszarze dziaEek nr 206/1 i 206/4 
we wsi Zajaczkowoｦ, zwanym dalej planem.

§3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w §2, skEada się z ustaleG 
będących tre[cią niniejszej uchwaEy oraz:

1) rysunku planu, w skali 1:1000, będącego za-
Eącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwaEy,

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu będącego zaEącznikiem nr 2 do 
niniejszej uchwaEy,

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych, będącego zaEączni-
kiem nr 3 do niniejszej uchwaEy.

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

1) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej Pniewy o ile z tre[ci przepi-
su nie wynika inaczej,

2) rysunku planu - nalery przez to rozumieć ry-
sunek planu stanowiący czę[ć graficzną planu, na 
mapie w skali 1:1000,

3) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym obszarze, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi,

4) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi,

5) obszarze górniczym ｠ nalery przez to rozumieć 

przestrzeG, w granicach której przedsiębiorca jest 
uprawniony do wydobywania kopaliny objętej kon-
cesją,

6) terenie górniczym ｠ nalery przez to rozumieć 
przestrzeG objętą przewidywanymi wpEywami robót 
górniczych zakEadu górniczego,

7) terenie eksploatacji kruszywa naturalnego ｠ na-
lery przez to rozumieć obszar objęty przewidywany-
mi wpEywami związanymi z eksploatacją powierzch-
niową kruszywa,

8) pasie ochronnym ｠ nalery przez to rozumieć 
pas terenu w granicach którego, ze względu na 
ochronę oznaczonych dóbr wydobywanie kopalin 
nie more być prowadzone albo more być dozwolo-
ne tylko w sposób zapewniający ochronę tych dóbr, 
zgodnie z Polską Normą PN-G-02100:1996 ｧGór-
nictwo odkrywkowe. Szeroko[ć pasów ochronnych 
wyrobisk odkrywkowychｦ,

9) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające 
rycie albo dokuczliwe dla otaczającego [rodowiska, 
a zwEaszcza haEas, wibracje, zanieczyszczenie po-
wietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami,

10) przepisach szczególnych ｠ nalery przez to ro-
zumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.

§5. Przedmiot i zakres planu
1. Przedmiotem planu są tereny przeznaczone na 

cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa natu-
ralnego w sąsiedztwie istniejących terenów eksplo-
atacji kruszywa naturalnego.

2. Zakres ustaleG planu wynika z uchwaEy Nr 
XXI/146/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 marca 
2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego na 
obszarze dziaEek nr 206/1 i 206/4 we wsi Zającz-
kowo.

§6. Obszar objęty planem
1. Planem objęto obszar o powierzchni okoEo 3,3 

ha.
2. Obszar, o którym mowa w pkt. 1, poEorony 

jest w póEnocno-wschodniej czę[ci gminy Pniewy, 
we wsi Zajączkowo, w bezpo[rednim sąsiedztwie 
istniejącego zEora kruszywa naturalnego

§7. Granice obszaru objętego planem przedsta-
wiono na rysunku planu, o którym mowa w §3, pkt 
1, stanowią one granice uchwalenia planu.

3186

UCHWADA Nr LI/320/10 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalne-
go na obszarze dziaEek nr 206/1 i 206/4 we wsi Zajączkowo



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 169 ｠ 18254 ｠ Poz. 3186

§8. Na obszarze planu ustala się podstawowe 
przeznaczenie:

1) teren eksploatacji zEora kruszywa naturalnego, 
oznaczony na rysunku planu symbolem PG,

2) teren pasa ochronnego o szeroko[ci 15,0 m od 
drogi publicznej wojewódzkiej nr 187, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1PO,

3) teren pasa ochronnego o szeroko[ci 10,0 m 
od terenów le[nych, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 2PO.

§9. Linią ciągEą oznaczono na rysunku planu linie 
rozgraniczające tereny o rórnym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania.

§10. Teren górniczy zEora kruszywa naturalnego 
tworzy obszar górniczy PG oraz pasy ochronne 1PO 
i 2PO, zgodnie z rysunkiem planu.

§11. Przy realizacji zagospodarowania terenu ob-
jętego planem, ustala się zachowanie zasad ochrony 
i ksztaEtowania Eadu przestrzennego okre[lonych w 
niniejszej uchwale, w szczególno[ci ustalenia §20, 
§21, §22, §23, §24 i §25.

§12. Nie nalery dopuszczać do zanieczyszczania 
powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych, 
podziemnych i gEównych zbiorników wód podziem-
nych, przez niewEa[ciwe gromadzenie odpadów i 
odprowadzanie [cieków.

§13. Uciąrliwo[ci dla [rodowiska, nie mogą wy-
kraczać poza granice nieruchomo[ci zajmowanej 
przez inwestycje je wywoEujące. Wszelkie emisje 
dla [rodowiska nie mogą przekraczać dopuszczal-
nych norm.

§14. Ustala się obowiązek zabezpieczenia wyro-
biska przed niekorzystnym urytkowaniem, w szcze-
gólno[ci przed za[miecaniem i wylewaniem nieczy-
sto[ci.

§15. Nakazuje się wyposarenie terenu eksploata-
cji kruszywa w odpowiednio przygotowane miejsca 
do tymczasowego gromadzenia odpadów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi.

§16. Zdejmowany nadkEad ziemi nalery gromadzić 
w obszarze objętym planem oraz uryć go do rekul-
tywacji terenu. Dopuszcza się wykorzystywanie do 
celów rekultywacji mas ziemnych przyworonych z 
poza obszaru eksploatacji, pod warunkiem ich przy-
datno[ci i speEnienia przepisów szczególnych.

§17. 1. W obrębie zadania inwestycyjnego, wyma-
gane jest przeprowadzenie rozpoznawczych badaG 
powierzchniowo-sondarowych przeprowadzonych 
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochro-
ny Zabytków w Poznaniu. Po zatwierdzeniu przez 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 

sprawozdania w powyrszych badaG, konieczne jest 
przeprowadzenie na wytypowanych stanowiskach, 
wyprzedzających inwestycję, ratowniczych badaG 
wykopaliskowych.

2. Podczas trwania prac ziemnych związanych z 
odhumusowywaniem terenu nalery prowadzić staEy 
nadzór archeologiczny, a w przypadku odkrycia, w 
trakcie nadzoru nowych obiektów archeologicznych 
nie ujawnionych podczas badaG powierzchniowych, 
konieczne będzie przeprowadzenie ich badaG i wy-
konanie niezbędnej dokumentacji.

3. Wszystkie prace archeologiczne muszą być 
uzgodnione pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Poznaniu, przed rozpoczę-
ciem eksploatacji zEora.

4. W przypadku odkrycia, na terenie przeznaczo-
nym do eksploatacji kruszywa naturalnego stano-
wisk archeologicznych, które podlegają ochronie 
konserwatorskiej (art. 6, ust. 1, pkt 3a, art. 145 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece 
nad zabytkami, Dz.U. Nr 162, poz. 1568), zobowią-
zuje się inwestora do zgEoszenia ich Wielkopolskie-
mu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

§18. Nie ustala się wymagaG wynikających z po-
trzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznej.

§19. Nie ustala się parametrów i wskapników 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskapników intensywno[ci zabudowy, z uwagi na 
przeznaczenie terenu na cele powierzchniowej eks-
ploatacji kruszywa naturalnego.

§20. Na terenie objętym planem, ochronie podle-
gają granice dziaEek będące przedmiotem odrębnej 
wEasno[ci, poprzez wyznaczenie pasów ochronnych 
1PO i 2PO, przy zachowaniu ustaleG §27.

§21. 1. Ustala się eksploatację zEora kruszywa na-
turalnego z obszaru górniczego PG przy zachowaniu 
warunków koncesji, przepisów szczególnych, Pol-
skich Norm i ustaleG niniejszej uchwaEy.

2. Eksploatację nalery prowadzić przy zachowa-
niu warunków bezpieczeGstwa, szczególnie odnosi 
się to do zboczy wyrobiska, które nalery formować 
przy uwzględnianiu kąta stoku naturalnego.

3. Podczas eksploatacji kruszywa naturalnego ze 
zEora, nalery zachować przepisy bhp i ppor.

§22. Podczas eksploatacji zEora ustala się sukce-
sywne zdejmowanie nadkEadu, który nalery groma-
dzić na tymczasowych zwaEowiskach zlokalizowa-
nych na terenie górniczym PG.

§23. Po zakoGczeniu eksploatacji zEora ustala się 
le[ny i rolny kierunek rekultywacji.

§24. Ustala się prowadzenie sukcesywnej rekulty-
wacji, przy zachowaniu następujących warunków:
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1) ustala się wykorzystanie do celów rekultywacji, 
w pierwszej kolejno[ci, zwaEowisk nadkEadu zgro-
madzonego na obszarze górniczym, przy czym nale-
ry zachować bezpieczeGstwo zboczy oraz uwzględ-
nić kąt stoku naturalnego,

2) dopuszcza się wykorzystanie do celów rekulty-
wacji gruntów przyworonych z poza obszaru eks-
ploatacji, pod warunkiem zachowania obowiązują-
cych w tym zakresie przepisów.

§25. 1. Podczas eksploatacji zEora kruszywa na-
turalnego w odniesieniu do przemieszczanych mas 
ziemnych nalery prowadzić gospodarkę bezodpado-
wą.

2. NadkEad w caEo[ci zostanie zagospodarowany 
do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego.

§26. Nie ustala się zasad i warunków scalania i 
podziaEu nieruchomo[ci objętych planem.

§27. 1. WokóE obszaru górniczego PG, wyznacza 
się pas ochronny 1PO o szeroko[ci 15,0 m, oraz 
pas ochronny 2PO o szeroko[ci 10,0 m, o których 
mowa w §8, pkt 2 i 3, przy czym w szczególno[ci 
muszą być wyznaczone przy granicach dziaEek są-
siednich, będących przedmiotem odrębnej wEasno-
[ci nie objętych opracowaniem planu oraz przy gra-
nicy terenów le[nych oraz terenu drogi publicznej 
wojewódzkiej nr 187, zgodnie z rysunkiem planu.

2. W granicach pasów ochronnych 1PO i 2PO, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, zakazuje 
się eksploatacji kruszywa naturalnego.

3. Obszar górniczy PG, nalery oznakować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

§28. 1. Ustala się, obsEugę komunikacyjną terenu 
górniczego PG poprzez wewnętrzny ukEad komuni-
kacyjny poEączony z drogami publicznymi, przy za-
chowaniu następujących warunków:

1) ustala się obsEugę komunikacyjną terenu PG z 
dróg wewnętrznych znajdujących się w obszarze 
istniejącego terenu eksploatacji kruszywa natural-
nego, znajdującego się poza obszarem opracowania 
planu,

2) ustala się, przed przystąpieniem do eksploatacji 
kruszywa naturalnego, okre[lenia kierunków wywo-
zu kruszywa drogami publicznymi,

3) utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego 
dróg publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o 
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst 
jednolity Dz.U. Nr 19/2007, poz. 115) oraz rozpo-
rządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999, poz. 
430),

4) Eadunek kruszywa na pojazdach nie more prze-
kraczać dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na 
drogi publiczne,

5) plan dopuszcza czę[ciowe lub caEkowite umoc-

nienie wewnętrznych dróg gruntowych na terenie 
eksploatacji kruszywa.

2. Infrastrukturę techniczną, związaną z funkcjo-
nowaniem kopalni kruszywa naturalnego, nalery re-
alizować, przy zachowaniu przepisów szczególnych 
i następujących warunków:

1) urządzenia elektroenergetyczne: do o[wietlenia 
terenu z istniejących urządzeG elektroenergetycz-
nych, znajdujących się poza granicami opracowania 
planu; dopuszcza się usytuowanie konsumenckiej 
stacji transformatorowej w obszarze objętym pla-
nem; lokalizacja po uzgodnieniu z wEa[cicielem sie-
ci i uzyskaniu warunków technicznych, zgodnie z 
przepisami szczególnymi,

2) inne elementy docelowego uzbrojenia: na wa-
runkach okre[lonych w przepisach szczególnych.

§29. 1. Nie okre[la się sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i urytkowa-
nia terenów.

2. Do czasu zagospodarowania terenu na przezna-
czenie ustalone w planie, obowiązuje przeznaczenie 
dotychczasowe.

§30. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysoko[ci 30%.

§31. Plan zachowuje warno[ć, równier wtedy je-
[li nastąpi:

1) zmiana lub nowelizacja przepisów szczegól-
nych, chyba re z ich tre[ci będzie wynikaE obowią-
zek dokonania zmiany planu,

2) zmiana wymienionych w planie numerów ewi-
dencyjnych dziaEek.

§32. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le[nych (j.t. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z pópn. zm.) 
uzyskano zgodę na przeznaczenie gruntów le[nych 
o powierzchni 2,94 ha, decyzją nr DR.I.6110-45/09 
MarszaEka Województwa Wielkopolskiego z dnia 
3.09.2009 r.

§33. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi.

§34. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa 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. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 
Rada Miejska Pniewy rozstrzyga, co następuje:

Przedmiotowy projekt planu oraz prognoza oddzia-
Eywania na [rodowisko do niniejszego planu, zgodnie 
art. 17 ust. 10 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz 
art. 39 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 3 papdzierni-
ka 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze 
zm.) o udostępnianiu informacji o [rodowisku i jego 
ochronie, udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodo-
wiska oraz o ocenach oddziaEywania na [rodowisko, 
zostaE wyEorony do publicznego wglądu na 21 dni, 

w terminie od 25.01.2010 r. do 23.02.2010 r. W 
dniu 19.02.2010 r. odbyEa się dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
cyt. ustawą z dnia 3 papdziernika 2008 r. uwagi 
byEy przyjmowane do dnia 10.03.2010 r. 

W ustawowym terminie 14 dni, po zakoGczeniu 
wyEorenia planu i prognozy oddziaEywania na [rodo-
wisko do publicznego wglądu, nie wniesiono uwag 
do projektu planu oraz prognozy, w związku z czym 
Rada Miejska Pniewy nie podejmuje rozstrzygnięcia 
o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o któ-
rym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada 
Miejska Pniewy, w oparciu o obowiązujące przepi-
sy, w tym:

1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. 
Nr 28, poz. 146);

2) ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.);

3) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
[cieków (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 
2007 r. Nr 147, poz. 1033 i z 2009 r. Nr 18, poz. 
97);

4) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.. 625 
z pópn. zm.);

5) ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z 
pópn. zm.);

6) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 
430);

7) prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu oraz w oparciu o ustalenia 
planu rozstrzyga, co następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej obciąrają budret gminy i stanowią zadania wEa-
sne gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o sa-
morządzie gminnym. Z uwagi na ograniczone [rodki 
budretowe, gmina obowiązki te rozEoryć more w 
czasie okre[lonym w prognozie skutków finanso-
wych uchwalenia przedmiotowego planu.

§2. Plan ustala korzystanie z istniejącej oraz pro-
jektowanej infrastruktury technicznej.

§3. W sąsiedztwie terenu istnieje peEna infrastruk-
tura techniczna, tj. sieć elektroenergetyczna, sieć 
wodociągowa oraz telekomunikacyjna. Zcieki gro-
madzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpEy-
wowych - wywóz nieczysto[ci pEynnych do oczysz-
czalni [cieków. Zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi z zakresu gospodarki wodnej. W obszarze obję-

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr LI/320/2010

Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU ｧMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU EKSPLOATA-
CJI KRUSZYWA NATURALNEGO NA OBSZARZE DZIADEK NR 206/1 I 206/4 WE WSI ZAJĄCZKOWOｦ

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr LI/320/2010

Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO, Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDA-

SNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA DLA ｧMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO TERENU EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO NA OBSZARZE DZIADEK 

NR 206/1 I 206/4 WE WSI ZAJĄCZKOWOｦ
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tym planem ustala się wyposarenie terenu w odpo-
wiednio przygotowane miejsca do tymczasowego 
gromadzenia odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Ponadto jereli wzro[nie zapotrzebowa-
nie na energię, wykonanie stacji transformatorowej 
lub przyEącza energetycznego lery w gestii dyspo-
nenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 
89, poz. 625 z pópn. zm.).

§4. 1. W związku z uchwaleniem przedmiotowe-
go planu gmina uzyska wpEywy do budretu gminy z 
tytuEu podatków od nieruchomo[ci.

2. Zapewnienie obsEugi komunikacyjnej nalery do 
zadaG wEasnych gminy. Dojazd do terenu objętego 
planem jest zapewniony z istniejącej drogi publicz-
nej oraz poprzez wewnętrzny ukEad komunikacyjny.

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 terenu aktywizacji gospodar-
czej przy ul. PoznaGskiej w Pniewach dla dziaEek o nr 
geod. 1891/1, 1891/2, 1891/3, 1891/4, 1891/5, 
po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych rozwiązaG z 
ustaleniami Studium uwarunkowaG ikierunków za-
gospodarowania 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 terenu aktywizacji gospodarczej przy 
ul. PoznaGskiej w Pniewach, opracowany w skali 
1:1000, 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 
zasady ich finansowania, stanowiące zaEącznik nr 3 
do niniejszej uchwaEy.

3. Granicę uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, którą okre[la zaEącz-
nik nr 1 do uchwaEy ｠ ze względu na czytelno[ć, 
odsunięto o 2 m w skali opracowania planu od rze-
czywistej granicy, okre[lonej liniami rozgranicza-
jącymi tereny orórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania.

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

1) aktywizacji gospodarczej- nalery przez to ro-
zumieć dziaEalno[ć związaną zzabudową techniczno 
- produkcyjną i usEugową, okre[loną w przepisach 
szczególnych i odrębnych;

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

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

4) planie｠ nalery przez to rozumieć plan, o którym 
mowa w §1 niniejszej uchwaEy;

5) 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;

6) przepisach odrębnych｠ nalery przez to rozu-
mieć przepisy prawa inne nir ustawy, na podstawie 
których uchwalono niniejszą uchwaEę;

7) terenach komunikacji- nalery przez to rozumieć 
drogę publiczną i wewnętrzną;

8) uchwale｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej Pniewy;

9) uciąrliwo[ci dla [rodowiska｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające 
rycie albo dokuczliwe dla otaczającego [rodowiska 
lub je degradujące, powodujące przekraczanie stan-
dardów jako[ci [rodowiska, ustalone w przepisach 
odrębnych;

10) zadrzewieniach i zakrzewieniach｠ nalery przez 
to rozumieć pojedyncze drzewa ikrzewy, a takre ich 
skupiska, wraz zzajmowanym terenem oraz pnącza, 
byliny, trawy.

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

1) tereny zabudowy techniczno- produkcyjnej, 
oznaczone na rysunku symbolami1P, 2P;

2) teren infrastruktury technicznej oznaczony na 
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UCHWADA Nr LI/321/10 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospo-
darczej przy ul. PoznaGskiej w Pniewach


