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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 pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) Rada Miejska Pniewy 
uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru dziaEek nr 50/10, 
50/11, 50/12, 56/1 poEoronych w miejscowo[ci Lu-
bosina - obszar A, po stwierdzeniu zgodno[ci przy-
jętych rozwiązaG z ustaleniami Studium uwarunko-
waG 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 obszaru dziaEek nr 50/10, 50/11, 50/12, 
56/1 poEoronych w miejscowo[ci Lubosina - obszar 
A, opracowany w skali 1:1000, stanowiący zaEącz-
nik 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 obszaru objętego planem przedstawia 
rysunek.

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

1) dziaEce｠ nalery przez to rozumieć dziaEkę bu-
dowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i za-
gospodarowaniu 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) obowiązującej linii zabudowy｠ nalery przez to 
rozumieć linię zabudowy, na której musi znajdować 
się nie mniej nir 60% dEugo[ci elewacji frontowej 
budynku;

4) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym udziaE powierzchni peE-
nej od strony ulic wynosi najwyrej 30%;

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) powierzchni zieleni ｠ nalery przez to rozumieć 
sumę powierzchni biologicznie czynnych, pokrytych 
ro[linno[cią trawiastą, zakrzewionych, zadrzewio-
nych lub urządzonych jako oczka wodne;

7) 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;

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

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

10) terenie｠ nalery przez to rozumieć powierzch-
nię o okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawo-
wego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami 
rozgraniczającymi jednostkę ustaleG planu, ozna-
czoną numerem i symbolem literowym, dla której 
obowiązują ustalenia szczegóEowe;

11) uciąrliwo[ci dla [rodowiska｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych;

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

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

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

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN;

2) teren zabudowy usEugowej, oznaczony na ry-
sunku symbolem U;

3) tereny usEug sportu i rekreacji, oznaczone na 
rysunku symbolami 1US, 2US;

4) teren zieleni, oznaczony na rysunku symbolem 
ZP;

3595

UCHWADA Nr LVI/344/10 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dziaEek nr 50/10, 
50/11, 50/12, 51, 56/1 poEoronych w miejscowo[ci Lubosina - obszar A



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 194 ｠ 21257 ｠ Poz. 3595

5) tereny zieleni otwartej, oznaczone na rysunku 
symbolami 1ZO, 2ZO;

6) tereny infrastruktury technicznej elektroenerge-
tyki, oznaczone na rysunku symbolami 1E, 2E;

7) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 
5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW;

8) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku 
symbolem KD-L;

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego ustala się zakaz lokalizacji, bu-
dowania i rozbudowywania obiektów budowlanych 
i urządzeG, które wpEywają negatywnie na Ead prze-
strzenny, a w tym:

1) reklam przesEaniających istotne elementy i de-
tale architektoniczne elewacji budynków,

2) tymczasowych obiektów budowlanych, z wy-
jątkiem urządzeG zaplecza budów lokalizowanych w 
bezpo[rednim sąsiedztwie terenu budowy,

3) ogrodzeG peEnych z elementów prefabrykowa-
nych,

4) zakaz sytuowania napowietrznych sieci infra-
struktury technicznej.

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

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz 
przedsięwzięciach mogących potencjalnie znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu przepisów 
odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć in-
westycji celu publicznego.

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

3) selektywne gromadzenie odpadów w wyzna-
czonych miejscach na terenie kardej posesji oraz 
zagospodarowanie ich zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi;

4) 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;

5) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia zgodnie przepi-
sami odrębnymi w tym zakresie;

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

7) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenach poprzez powierzchniowe odpro-
wadzanie do gruntu w granicach nieruchomo[ci;

8) nakaz w przypadku naruszenia urządzeG me-
lioracyjnych bezzwEocznego odtworzenia lub prze-
budowania przeciętych ciągów w sposób gwaran-
tujący ich dalszą eksploatację, w uzgodnieniu z 
wEa[ciwym terenowo organem administracji rządo-

wej i samorządowej;
9) dla terenów oznaczonych na rysunku symbola-

mi 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 
9MN dopuszczalne poziomy haEasu jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w przypadku lokalizacji usEug o[wiaty do-
puszczalne poziomy haEasu jak dla terenów prze-
znaczonych pod budynki związane ze staEym lub 
czasowym pobytem dzieci i mEodziery, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

11) strefę o szer. 50m od linii brzegowej jezior 
wolną od zabudowy zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku.

§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 się:

1) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;
2) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-

tektury wykonanych z drewna, cegEy ceramicznej 
kamienia lub metalu;

3) dla terenów dróg spójne zagospodarowanie w 
zakresie nawierzchni i maEej architektury.

§8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 
9MN, ustala się następujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

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

2) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w ukEadzie wolnostojącym;

3) lokalizacja na dziaEce budowlanej jednego bu-
dynku mieszkalnego;

4) lokalizacja gararu jako wbudowanego, przyle-
gającego do budynku mieszkalnego lub wolnostoją-
cego o powierzchni nie większej nir 45 m2;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 30% 
powierzchni dziaEki;

6) minimalna powierzchnia zieleni ｠ 50% po-
wierzchni dziaEki;

7) maksymalna wysoko[ć zabudowy 2 kondygna-
cje ｠ 8,5 m do najwyrszego punktu poEaci dacho-
wej,

8) stosowanie dachów stromych o kącie nachy-
lenia gEównych poEaci dachowych od 20o do 40o;

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

10) pokrycie dachu ｠ blacha, dachówka lub mate-
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riaE dachówkopodobny;
11) wysoko[ć ogrodzenia:
a) dziaEek od strony drogi ｠ 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 1,80 
m;

12) w zakresie zasad podziaEu dziaEek minimalna 
szeroko[ć frontu wynosi 20m;

13) podziaE na dziaEki o powierzchni nie mniejszej 
nir 1000 m2 z dopuszczeniem dla dziaEek narorniko-
wych minimalnej powierzchni 800 m2;

14) dopuszcza się podziaE na dziaEki zgodnie z 
oznaczeniem na rysunku;

15) zapewnienie co najmniej dwóch stanowisk 
postojowych na dziaEce;

16) obsEuga komunikacyjna z terenu przylegEych 
dróg wewnętrznych i drogi publicznej;

17) dopuszczenie skablowania lub przeEorenia ist-
niejących, napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych na terenach 3MN, 5MN, na tereny dróg;

18) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu 
dziaEek od strony terenu drogi lub na elewacji bu-
dynku na wysoko[ci kondygnacji parteru tablic in-
formacyjnych o Eącznej powierzchni do 1 m2.

2. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 
których mowa w ust. 1 pkt 12-14 nie dotyczą wy-
dzielenia dziaEek pod obiekty infrastruktury tech-
nicznej na terenach oraz wydzielenia dziaEek pod 
drogi wewnętrzne i w celu regulacji granic miedzy 
sąsiadującymi nieruchomo[ciami.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zaka-
zuje się lokalizacji reklam i stacji bazowych telefonii 
komórkowej.

§9. 1. Na terenie zabudowy usEugowej, oznaczo-
nym na rysunku symbolem U, ustala się następujące 
parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:

1) usEugi ogólnospoEeczne i konsumpcyjne m.in. 
w zakresie handlu, gastronomii, o[wiaty, zabudowy 
biurowo-administracyjnej, sakralnej;

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

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% 
powierzchni dziaEki;

4) minimalna powierzchnia zieleni - 25% po-
wierzchni dziaEki;

5) maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 10 m do 
najwyrszego punktu poEaci dachowej lub [cianki at-
tykowej;

6) stosowanie dowolnej formy dachu;
7) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedary powyrej 2000 m2;
8) dopuszczenie lokalizacji reklam, szyldów i tablic 

informacyjnych z uwzględnieniem §4 pkt 1;
9) zapewnienie stanowisk postojowych w ilo[ci 

nie mniejszej nir:
a) dla obiektów handlowych 3 stanowiska na 100 

m2 powierzchni sprzedary,

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

c) dla obiektów o[wiaty 3 stanowiska na 10 za-
trudnionych,

d) dla zabudowy biurowo-administracyjnej 3 sta-
nowiska na 100 m2 powierzchni urytkowej,

e) dla zabudowy sakralnej 1 stanowisko na 10 
miejsc w obiekcie;

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

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

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

12) dopuszczenie lokalizacji doj[ć i dojazdów;
13) podziaE na dziaEki o powierzchni nie mniejszej 

nir 2000 m2;
2. Zasady wydzielania dziaEek budowlanych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 13 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 terenach sportu i rekreacji, oznaczonych 
na rysunku symbolami 1US, 2US ustala się następu-
jące zasady zagospodarowania:

1) lokalizacja budowli i urządzeG w zakresie sportu 
i rekreacji;

2) dopuszczenie lokalizacji na terenie 1US obiek-
tów kubaturowych nie związanych trwale z gruntem 
o Eącznej powierzchni nie przekraczającej 300 m2 i 
wysoko[ci do 5 m, sEurących utrzymaniu porządku i 
obsEugi funkcji, o której mowa w pkt 1, poza strefą 
okre[loną w §5 pkt 11;

3) lokalizacja zabudowy usEugowej w zakresie 
sportu i rekreacji na terenie 2US o powierzchni nie 
większej nir 2000 m2 zgodnie z nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy okre[lonymi na rysunku;

4) maksymalna wysoko[ć zabudowy na terenie 
2US ｠ 10 m do najwyrszego punktu poEaci dacho-
wej lub [cianki attykowej;

5) stosowanie dowolnej formy dachu;
6) lokalizację zieleni izolacyjno-krajobrazowej 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku;
7) minimalna powierzchnia zieleni ｠ 40% po-

wierzchni terenu;
8) na terenie2US zapewnienie stanowisk postojo-

wych w ilo[ci nie mniejszej nir:
a) dla obiektów sportowych 1 stanowisko na 10 

korzystających z niniejszego obiektu,
b) dla obiektów usEugowych innych nir wymienio-

ne w lit. a, 3 stanowiska na 100 m2 powierzchni 
urytkowej;

9) obsEuga pojazdami samochodowymi z terenu 
przylegEej drogi publicznej;

10) zakaz wydzielania nowych dziaEek budowla-
nych.
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§11. 1. Na terenie zieleni, oznaczonym na rysun-
ku symbolem ZP, ustala się następujące zasady za-
gospodarowania terenu:

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

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury oraz sieci infrastruktury technicznej;

3) dopuszczenie lokalizacji placów zabaw dla dzie-
ci oraz miejsc postojowych w zieleni;

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje 
się:

1) lokalizacji budynków i ogrodzeG z wyjątkiem 
ogrodzenia placu zabaw,

2) wydzielania nowych dziaEek budowlanych.

§12. 1. Na terenach zieleni otwartej, oznaczonych 
na rysunku symbolami 1ZO, 2ZO ustala się następu-
jące zasady zagospodarowania terenu:

1) ochronę linii brzegowej w strefie 50 m, okre[lo-
nej na rysunku;

2) 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;

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów maEej archi-
tektury;

4) dopuszczenie lokalizacji doj[ć pieszych.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje 

się:
1) lokalizacji budynków i ogrodzeG,
2) wydzielania nowych dziaEek budowlanych.

§13. Dla terenów infrastruktury technicznej elek-
troenergetyki, oznaczonych na rysunku symbola-
mi1E, 2E ustala się następujące warunki zabudowy 
i zasady zagospodarowania:

1) lokalizację wolno stojących maEogabarytowych 
stacji transformatorowych;

2) wysoko[ć budynków nie większą nir 2,5 m;
3) stosowanie dachów pEaskich lub stromych;
4) powierzchnię zabudowy nie większą nir 80% 

powierzchni terenu;
5) powierzchnię zieleni na terenie ｠ nie mniej nir 

10% powierzchni terenu;
6) dopuszczenie lokalizacji doj[ć i dojazdów;
7) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 

technicznej;
8) dopuszczenie lokalizacji szyldów wyEącznie na 

elewacjach stacji transformatorowych, przy czym:
a) powierzchnia jednego szyldu nie more być 

większa nir 0,80 m2,
b) powierzchnia Eączna szyldów nie more być 

większa nir 3 m2;
9) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeG, przy czym:
a) wysoko[ć ogrodzeG nie more być większa nir 

2 m,

b) ogrodzenia nalery wykonać jako arurowe w 
czę[ci powyrej wysoko[ci 0,40 m;

10) zakaz lokalizacji reklam oraz stacji bazowych 
telefonii komórkowej;

11) zakaz wydzielania nowych dziaEek budowla-
nych;

12) obsEuga komunikacyjna z terenów przylegEych 
dróg wewnętrznych.

§14. Na terenach dróg wewnętrznych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 
3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 
9KDW ustala się:

1) sytuowanie pieszo-jezdni lub stosowanie roz-
wiązaG typu strefa zamieszkania,

2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej,

3) dopuszczenie wyznaczania stanowisk postojo-
wych i miejsc na pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów.

§15. Na terenie drogi publicznej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KD-L, ustala się:

1) klasę lokalną,
2) sytuowanie jezdni oraz chodnika - co najmniej 

od strony zabudowy mieszkaniowej,
3) dopuszczenie sytuowania innych nir wymienio-

ne w pkt 2, elementów infrastruktury transporto-
wej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

4) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej.

§16. 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.

§17. 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.

§18. Nie podejmuje się ustaleG w zakresie szcze-
gólnych warunków zagospodarowania terenów oraz 
ograniczeG w ich urytkowaniu, w tym zakazu zabu-
dowy.

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

1) szeroko[ć dróg w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem;

2) zachowanie ciągEo[ci powiązaG jezdni drogi pu-
blicznej i pieszo-jezdni dróg wewnętrznych oraz sieci 
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infrastruktury technicznej z ukEadem zewnętrznym;
3) uwzględnienie wymagaG technicznych wynika-

jących z o[wietlenia terenów komunikacji oraz lo-
kalizacji istniejących i planowanych urządzeG infra-
struktury technicznej;

4) dopuszczenie zmiany geometrii i rozmieszcze-
nia: pieszojezdni, jezdni i chodnika pod warunkiem 
zachowania przepisów, zasad wiedzy technicznej 
oraz wymaganych planem elementów i ich minimal-
nych parametrów;

5) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy istnie-
jących sieci i urządzeG infrastruktury technicznej; 
zapewnienie dostępu do sieci infrastruktury tech-
nicznej;

6) lokalizację nowych sieci infrastruktury tech-
nicznej na terenach dróg, w szczególno[ci sieci: 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej;

7) zaopatrzenie w wodę pitną wyEącznie z istnieją-
cej sieci wodociągowej;

8) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
9) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

z terenów KD-DiKDW do sieci kanalizacji deszczo-
wej lub dreno kolektorów gwarantujących zachowa-
nie prawidEowych stosunków wodnych;

10) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej 
paliw pEynnych, gazowych i staEych z charakteryzu-
jących się niskimi wskapnikami emisji oraz wykorzy-
stanie alternatywnych pródeE energii;

11) odprowadzenie [cieków bytowych i komunal-
nych tymczasowo do zbiorników bezodpEywowych 
do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;

12) dopuszczenie retencjonowania wód opado-
wych i roztopowych, z morliwo[cią ich wtórnego 
wykorzystania do celów bytowo-gospodarczych w 
obszarze wEasnej dziaEki;

13) dopuszczenie usunięcia kolizji projektowanych 
obiektów budowlanych z istniejącymi sieciami infra-
struktury technicznej zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

14) lokalizację nowych linii elektroenergetycznych 
i telekomunikacyjnych wyEącznie jako kablowych.

§20. 1. Nie okre[la się sposobu i i terminu tym-
czasowego zagospodarowania, urządzenia i uryt-
kowania terenów do czasu ich zagospodarowania 
zgodnego z uchwaEą.

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

§21. 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.

§22. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi.

§23. 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 postanawia, co następuje:

w związku z niezEoreniem uwag do projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru dziaEek nr 50/10, 50/11, 50/12, 51, 56/1 
poEoronych w miejscowo[ci Lubosina - obszar A, 
Rada Miasta Pniewy nie rozstrzyga o sposobie ich 
rozpatrzenia.

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 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 dróg publicznych 
przewidzianych w planie oraz związanych z nimi 
wykupami terenów, prowadzić będą wEa[ciwe jed-
nostki 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) dziaE 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 nr 2
do uchwaEy nr LVI/344/10

Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DZIADEK NR 

50/10, 50/11, 50/12, 51, 56/1 PODOqONYCH W MIEJSCOWOZCI LUBOSINA - OBSZAR A

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr LVI/344/10

Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DZIADEK NR 50/10, 50/11, 50/12, 
51, 56/1 PODOqONYCH W MIEJSCOWOZCI LUBOSINA - OBSZAR A, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA


