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Na posatawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiana: Dz.U. z 2002r. 
Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, 
Nr 154 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003r 
Nr 80, poz.717,Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z2004r. 
Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 
2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr175 poz. 1457, Dz. U. 
z 2006r. Nr 17poz.128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. 
z 2007r. Nr 48 poz. 327), art.20 ust1ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz .U. NR 80 poz. 717, zmiana Dz 
.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz.1492, Dz. U. 
z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130, poz.1087, Dz .U. 
z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635),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 uchwaEą 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 we wsi Dęborzyce na obsza-
rze dziaEki nr 44 z przeznaczeniem na cele zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnejｦ , zwany 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)  rozstrzygnięcie 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)  planie ｠ nalery przez to rozumieć plan, o któ-
rym mowa w §1 niniejszej uchwaEy;

2)  uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej Pniewy o ile z tre[ci przepi-

su nie wynika inaczej;
3)  rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć ry-

sunek planu stanowiący czę[ć graficzną planu, na 
mapie w skali 1:1000;

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

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

6)  powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć stosunek powierzchni zabudowanej do caEej 
powierzchni dziaEki, wyrarony w procentach;

7)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopusz-
czalną odlegEo[ć sytuowania skrajnej [ciany budyn-
ku lub jej najbardziej wysuniętego elementu od linii 
rozgraniczającej drogi, rowu lub innego obiektu lub 
elementu liniowego, w stosunku do którego linia ta 
zostaEa okre[lona;

8)  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;

9)  przepisach szczególnych i odrębnych ｠ nalery 
przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wyko-
nawczymi.

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

cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w są-
siedztwie istniejących terenów zabudowy mieszka-
niowej i zabudowy mieszkaniowej siedliskowej.

2)  Zakres ustaleG planu wynika z uchwaEy Nr 
XXI/145/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 marca 
2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego we wsi Dęborzyce.

§6. Obszar objety planem
1.  Planem objęto obszar o powierzchni okoEo 

2,86 ha.
2.  Obszar, o którym mowa w pkt. 1, poEorony 

jest w póEnocno-wschodniej czę[ci gminy Pniewy, 
we wsi Dęborzyce.

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

§8. Na obszarze planu ustala się przeznaczenie:
1)  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN;
2)  teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysun-

ku planu symbolem 1KDW;
3)  teren istniejącej drogi publicznej powiatowej 

nr 1875P przebiegającej przez obszar czę[ci dziaEki 
objętej planem, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem KD1875P;

4)  teren urządzeG elektroenergetycznych, ozna-
czony na rysunku planu symbolem E;

5)  teren urządzeG kanalizacyjnych ｠ przepom-
powni [cieków, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem K.

§9. Linią ciągEą oznaczono na rysunku planu linię 
rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania w niniejszej 
uchwale.

§10. Nalery zachować ustalenia planu okre[lone 
w §14.

§11. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego.

1.  Nakazuje się wyposarenie terenu dziaEek w 
miejsca do tymczasowego selektywnego gromadze-
nia odpadów, zgodnie z gminnym planem gospodar-
ki odpadami oraz obowiązującymi przepisami odręb-
nymi.

2.  Zakazuje się realizacji nieuzasadnionych zmian 
uksztaEtowania terenu wykraczających poza zakres 
prac ziemnych, związanych z realizacją zainwesto-
wania przewidzianego w zatwierdzonym projekcie 
inwestycyjnym.

3.  Obowiązuje dostosowanie posadowienia bu-
dynków mieszkalnych do uksztaEtowania terenu z 
morliwo[cią deniwelacji terenu dziaEki tylko w ob-
rębie wjazdu do obiektów gararowych i zjazdów na 
drogi dojazdowe.

4.  Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, obowiązują dopuszczalne poziomy haEasu, 
okre[lone w przepisach odrębnych.

5.  Zakazuje się prowadzenia prac trwale narusza-
jących panujące na obszarze objętym planem i w 
jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne.

§12. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, prace ziemne związanez zagospo-
darowaniem i zabudowaniem terenu wymagają 
uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków w Poznaniu przed uzyskaniem 
pozwoleniana budowę, dla okre[lenia konieczno[ci 
ewentualnych prac archeologicznych.

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

§14. Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskapniki intensyw-
no[ci zabudowy.

1.  Ustala się, re na terenie oznaczonym symbo-
lem MN zabudowę oraz urządzenie terenu nalery 
ksztaEtować w sposób zapewniający zachowanie 
przepisów szczególnych oraz następujących warun-
ków:

1)  ustala się minimalną szeroko[ć frontu dziaEki 
｠ 28,0 m;

2)  ustala się minimalną powierzchnię dziaEki ｠ 
1200,0 m2;

3)  budynki mieszkalne wolnostojące jednorodzin-
ne sytuować w obszarze wyznaczonym nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy;

4)  wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej - II kon-
dygnacje nadziemne, w tym poddasze urytkowe; 
caEkowita wysoko[ć zabudowy do wysoko[ci 9,0m 
od projektowanego poziomu terenu przed gEównym 
wej[ciem do budynku do kalenicy dachu;

5)  poziom posadzki parteru budynku mieszkalne-
go nie wyrszy nir 1,0 m nad powierzchnię terenu 
przed gEównym wej[ciem do budynku;

6)  dopuszcza się podpiwniczenie budynku miesz-
kalnego, w zalerno[ci od wyników badaG grunto-
wo-wodnych;

7)  ustala się dachy strome ｠ dwu lub wielospa-
dowe o kącie nachylenia od 35o do 45o; pokrycie 
z dachówki lub materiaEów dachówko-podobnych;

8)  powierzchnia zabudowy nie more przekraczać 
30% powierzchni dziaEki;

9)  powierzchnia terenu biologicznie czynna, min. 
55% powierzchni dziaEki

10)  nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z 
rysunkiem planu, przy czym ustala się:

a)  od drogi wewnętrznej 1KDW, nieprzekraczalna 
linia zabudowy wynosi 6,0 m od linii rozgraniczają-
cej drogi,

b)  od terenu urządzeG elektroenergetycznych E 
nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 6,0 m od 
linii rozgraniczającej,

c)  od terenu urządzeG kanalizacyjnych K, nieprze-
kraczalna linia zabudowy wynosi 15,0 m od linii roz-
graniczającej,

d)  od drogi publicznej powiatowej nr 1875P, nie-
przekraczalna linia zabudowy wynosi 20,0 m od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej,

11)  dopuszcza się realizację gararu wbudowane-
go w bryEę budynku lub przybudowanego do budyn-
ku mieszkalnego o powierzchni urytkowej do 60,0 
m2, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi;

12)  dopuszcza się morliwo[ć sytuowania budyn-
ku gospodarczo-gararowego wolnostojącego, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;

13)  powierzchnia zabudowy budynku gospodar-
czo-gararowego wolnostojącego nie more przekra-
czać 80,0 m2;

14)  wysoko[ci budynków gararowych ｠ I kondy-
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gnacja nadziemna, do wysoko[ci 6,5 m od poziomu 
terenu przed wjazdem do budynku do kalenicy da-
chu;

15)  ksztaEtem i formą dachu budynku gospodar-
czo-gararowego nawiązać do zabudowy mieszka-
niowej w obszarze dziaEki;

16)  w ramach poszczególnych dziaEek dopuszcza 
się realizację elementów maEej architektury, związa-
nych z podstawową funkcją terenu,

17)  nakaz zapewnienia na poszczególnych dziaE-
kach 2 miejsc parkingowych dla samochodów oso-
bowych,

18)  przed przystąpieniem do realizacji inwestycji 
nalery wykonać badania gruntowo-wodne, w celu 
okre[lenia poziomu posadowienia budynków oraz 
okre[lenia poziomu wód gruntowych.

2.  Na terenie oznaczonym symbolem E ustala 
się lokalizację stacji transformatorowej, związanej z 
funkcjonowaniem i potrzebami projektowanej zabu-
dowy mieszkaniowej.

3.  Na terenie oznaczonym symbolem K ustala się 
lokalizację docelowej przepompowni [cieków, zwią-
zanej z funkcjonowaniem i potrzebami projektowa-
nej zabudowy mieszkaniowej.

4.  Dla terenu drogi wewnętrznej 1KDW, ustala 
się następujące zasady zagospodarowania:

1)  klasę dojazdową,
2)  lokalizację sieci infrastruktury technicznej,
3)  realizację jednostronnego chodnika o szeroko-

[ci 2,5 m,
4)  utwardzenie nawierzchni drogi i chodnika z 

kostki brukowej
5)  zakaz wyznaczania miejsc parkingowych i po-

stojowych.
5.  Dla terenu istniejącej drogi publicznej powiato-

wej KD1875P, ustala się:
1)  zachowanie dotychczasowego przebiegu drogi 

publicznej, w obszarze czę[ci dziaEki o nr ewid.: 44,
2)  przeznaczenie podstawowe terenu ｠ lokaliza-

cja drogi publicznej i urządzeG związanych z drogą;
3)  dopuszcza się lokalizację urządzeG infrastruk-

tury technicznej oraz zachowanie istniejących urzą-
dzeG infrastruktury technicznej nie związanych z 
funkcją komunikacyjną drogi wg uzgodnieG z za-
rządcą drogi;

4)  zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i urzą-
dzeG nie związanych lub kolidujących z przeznacze-
niem terenu;

5)  zakaz wyznaczania miejsc postojowych dla sa-
mochodów.

§15. Nie ustala się granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych.

§16. Ustala się podziaEy terenu, zgodnie z wyzna-
czonymi liniami rozgraniczającymi tereny o rórnym 

przeznaczeniu lub rórnych zasadach zagospodaro-
wania oraz zgodnie z liniami postulowanych podzia-
Eów wewnętrznych, przedstawionymi na rysunku 
planu.

§17. Dopuszcza się o ile zajdzie taka potrzeba Eą-
czenie dziaEek i realizację na nich jednego budynku 
mieszkalnego, pod warunkiem, re zostaną zacho-
wane warunki okre[lone w przepisach szczególnych 
oraz ustalenia planu.

§18. Nie ustala się szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy.

§19. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1.  Ustala się obsEugę komunikacyjną przedmio-
towego terenu z drogi wewnętrznej 1KDW oraz z 
drogi publicznej powiatowej nr 1875P.

2.  Wyznacza się do obsEugi komunikacyjnej tere-
nu drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem 1KDW 
o szeroko[ci 10,0 m w liniach rozgraniczających, 
zakoGczoną placem nawrotu.

3.  Ustala się zasady wEączenia zjazdu na drogę 
publiczną powiatową nr 1875P z zachowaniem 
przepisów szczególnych oraz wedEug uzgodnieG z 
zarządcą drogi.

§20. Ustala się podEączenie budynków i obiektów 
do infrastruktury technicznej, na zasadach okre[lo-
nych w przepisach odrębnych z zachowaniem na-
stępujących ustaleG:

1)  kanalizacja sanitarna: odprowadzenie [cieków 
do kanalizacji sanitarnej, na warunkach okre[lonych 
przez wEa[ciciela sieci kanalizacyjnej; do czasu wy-
budowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 
odprowadzanie [cieków do szczelnych zbiorników 
bezodpEywowych, zlokalizowanych w obszarze po-
szczególnych dziaEek oraz wywóz [cieków przez 
koncesjonowanego przewopnika do punktu zlew-
czego oczyszczalni [cieków,

2)  wody opadowe i roztopowe z powierzchni da-
chów i powierzchni utwardzonych zagospodarować 
w obszarze dziaEki zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami;

3)  zaopatrzenie w wodę, w tym do celów prze-
ciwporarowych: z istniejącej i projektowanej sieci 
wodociągowej, z wykorzystaniem istniejących ko-
munalnych urządzeG zaopatrzenia w wodę; dopusz-
cza się do czasu realizacji sieci wodociągowej ko-
rzystanie z wEasnych ujęć wody zlokalizowanych w 
obszarze dziaEki;

4)  zaopatrzenie w energię elektryczną: z istnieją-
cych i projektowanych urządzeG elektroenergetycz-
nych;

5)  zaopatrzenie w ciepEo: przy ogrzewaniu budyn-
ków zastosować urządzenia grzewcze o ograniczo-
nej emisji zanieczyszczeG do atmosfery, speEniające 
wymagane normy; plan dopuszcza wykorzystanie 
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niekonwencjonalnych i odnawialnych pródeE energii;
6)  zaopatrzenie w gaz: dopuszcza się lokalizację 

zbiornikowych instalacji na gaz pEynny i olej opaEo-
wy; docelowo zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

7)  sieci elektroenergetyczne oraz telekomunika-
cyjne realizować jako linie kablowe; zakazuje się re-
alizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych i 
telekomunikacyjnych.

8)  inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre-
[lonych w przepisach szczególnych.

§21. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania.

§22. 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% dla terenu zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej.

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

1)  zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z prze-
pisów szczególnych, chyba re z ich tre[ci będzie 
wynikaE obowiązek dokonania zmiany planu;

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

§24. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Gminy Pniewy.

§25. 1.  Niniejsza uchwaEa wraz z zaEącznikiem 
graficznym nr 1, stanowi akt prawa miejscowego i 
podlega ogEoszeniu z zaEącznikami nr 2 i 3 w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2.  UchwaEa wchodzi w rycie 30 dni od dnia 
ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczący

Rady Miejskiej 
(-) PaweE Prętki
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 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, zgod-
nie art. 17 ust. 10 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 
39 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 3 papdziernika 
2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) o 
udostępnianiu informacji o [rodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska 
oraz o ocenach oddziaEywania na [rodowisko, zo-
staE wyEorony do publicznego wglądu na 21 dni, w 
terminie od 25.01.2010r. do 23.02.2010r. W dniu 

19.02.2010r. odbyEa się dyskusja publiczna.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz ustawą z 
dnia 3 papdziernika 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199 
poz. 1227 ze zm.) o udostępnianiu informacji o [ro-
dowisku i jego ochronie, udziale spoEeczeGstwa w 
ochronie [rodowiska oraz o ocenach oddziaEywania 
na [rodowisko, uwagi byEy przyjmowane do dnia 
10.03.2010r.

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-
rych mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

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

1) ustawę z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 ze 
zm.);

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

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

4) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo ener-
getyczne (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 89, poz.. 625 ze 
zm.);

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

6) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warun-

ków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, 
poz. 430);

7) prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu;

oraz w oparciu o ustalenia planu, rozstrzyga się, 
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 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr LI/324/2010

Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU ｧMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WE WSI DĘBORZYCE 

NA OBSZARZE DZIADKI NR 44 Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORO-
DZINNEJｦ

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr LI/324/2010

Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 29 kwietnia 2010r.

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 WE WSI DĘBORZYCE NA OBSZARZE DZIADKI NR 44 Z PRZEZNACZENIEM NA 

CELE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJｦ
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wodociągowa oraz telekomunikacyjna. Zcieki, do 
czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, groma-
dzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpEywo-
wych - wywóz nieczysto[ci pEynnych do oczysz-
czalni [cieków. Odprowadzenie wód opadowych z 
terenów utwardzonych oraz powierzchni dachów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
gospodarki wodnej. W obszarze objętym planem 
ustala się wyposarenie terenu w odpowiednio przy-
gotowane miejsca do tymczasowego gromadzenia 
odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Ponadto jereli wzro[nie zapotrzebowanie na ener-
gię, wykonanie stacji transformatorowej lub przyEą-

cza energetycznego lery w gestii dysponenta sieci, 
zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 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 wypEyw 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 z projektowanej drogi wewnętrznej.

Poz. 2916, 2917

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póp. 
zmianami) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z pópniejszy-
mi zmianami) Rada Gminy w Tarnowie Podgórnym 
uchwala co następuje:

§1. Uchwala się regulamin przyznawania nagród 
dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-
wychowawczej i opiekuGczej jak w zaEączniku nr 1, 
który stanowi integralną czę[ć niniejszej uchwaEy.

§2. Traci moc uchwaEa LXVI/653/2002 z dnia 5 
lutego 2002r.

§3. Wykonanie uchwaEy zleca się Wójtowi Gminy.

§4. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne 

(-) mgr inr. Ewa NoszczyGska- Szkurat

§1. Regulamin ustala kryteria i tryb przyznawania 
nagród za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej i opiekuGczej dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkoEach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Tarnowo Podgórne.

§2. Z wyodrębnionych w budrecie Gminy [rod-
ków na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli i 
dyrektorów szkóE 80% przeznacza się na nagrody 
przyznawane nauczycielom przez dyrektorów szkóE i 
przedszkoli, 20% na nagrody dla nauczycieli i dyrek-
torów przyznawanych przez Wójta Gminy.

§3. Nagrody Dyrektora mogą być przyznawane  z 

inicjatywy wEasnej dyrektora lub na wniosek rady 
pedagogicznej, rady rodziców,  organizacji związko-
wej dziaEającej w szkole, Kuratora O[wiaty. 

§4. Nagrody Wójta mogą być przyznawane  na-
uczycielom z inicjatywy wEasnej Wójta, na wniosek 
dyrektora szkoEy, rady pedagogicznej, rady rodzi-
ców, organizacji związkowej dziaEającej w szkole., 
Kuratora O[wiaty. W szkoEach ponadgimnazjalnych 
takre na wniosek samorządu uczniowskiego.

§5. Nagrody Wójta mogą być przyznawane  dy-
rektorom szkóE z inicjatywy wEasnej Wójta, na wnio-
sek rady pedagogicznej, rady rodziców, organizacji 

2917

UCHWADA NR LXXI/694/2010 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE 

 z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie: regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej i opiekuGczej

ZaEącznik Nr 1 do
UchwaEy  Nr LXXI / 694 / 2010

Rady Gminy
Tarnowo Podgórne

z dnia 18 maja 2010 roku

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZA OSIĄGNIĘCIA W PRACY DYDAKTYCZ-
NO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUFCZEJ


