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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/81/2011 

Rady Miejskiej Gminy Stćszew 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

 
 

 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH  

FINANSOWANIA
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
Rada Miejska Gminy Stćszew rozstrzyga, co na-
stćpuje: 
 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-

nej, należące do zadaĉ własnych gminy, w 
tym budowa sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej, komunikacji oraz inwestycje związane z 
zagospodarowaniem terenów zieleni urządzo-

nej, oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi 30ZP, 31ZP  realizowane bćdą etapowo. 

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w 
pkt 1, bćdzie mogło odbywać sić przez: 

1) wydatki z budżetu gminy, 
2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 

m.in. poprzez dotacje, pożyczki preferencyj-
ne, kredyty, fundusze Unii Europejskiej, inne 
ċrodki zewnćtrzne, 

3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 
porozumieĉ o charakterze cywilnoprawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno-
prywatnego. 
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UCHWAŁA NR XII/73/11 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY 

 z dnia 22 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Konińską, Okrężną, Dworcową i terenem linii kolejowej 

w Pniewach. 

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 późn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm) Rada Miejska Pniewy uchwa-
la, co nastćpuje:  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenu pomićdzy ulicami 
Koniĉską, Okrćżną, Dworcową i terenem linii kole-
jowej w Pniewach, po stwierdzeniu zgodnoċci 
przyjćtych rozwiązaĉ z ustaleniami Studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Pniewy, zwany dalej „planem”. 

2. Integralnymi czćċciami uchwały są: 
1) rysunek planu, zwany dalej „rysunkiem”, 

zatytułowany „Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu pomićdzy 
ulicami Koniĉską, Okrćżną, Dworcową 
i terenem linii kolejowej w Pniewach”, 

opracowany w skali 1: 1000, stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnićcie Rady Miejskiej Pniewy 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu planu, stanowiące załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnićcie Rady Miejskiej Pniewy 
o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadaĉ własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, 
stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

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

1) funkcji terenu – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie podstawowe; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić okreċlającą dopusz-
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czalną minimalną odległoċć ċciany budyn-
ku od linii rozgraniczającej terenu; 

3) obowiązującej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić zabudowy, na której 
musi znajdować sić nie mniej niż 60% dłu-
goċci elewacji frontowej budynku; 

4) pieszo-jezdni – należy przez to rozumieć 
drogć, przeznaczoną dla ruchu pieszych 
i pojazdów na zasadach obowiązujących 
w strefie zamieszkania; 

5) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumieć sumć powierzchni rzutów 
wszystkich budynków na działce lub tere-
nie, mierzoną po zewnćtrznym obrysie 
ċcian kondygnacji przyziemnej lub nad-
ziemnej w przypadku, gdy jej obrys wystć-
puje poza obrys kondygnacji przyziemnej; 

6) przepisach odrćbnych – należy przez to ro-
zumieć przepisy prawa inne niż ustawy, na 
podstawie których uchwalono niniejszą 
uchwałć; 

7) reklamie – należy przez to rozumieć noċnik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek mate-
rialnej formie wraz z elementami konstruk-
cyjnymi i zamocowaniami, niebćdący szyl-
dem, tablicą informacyjną lub znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach i sygna-
łach drogowych; 

8) sieciach infrastruktury technicznej – rozu-
mie sić przez to elementy sieci wodocią-
gowych, kanalizacyjnych, gazowych, cie-
płowniczych, elektroenergetycznych oraz 
telekomunikacyjnych; 

9) szyldzie – należy przez to rozumieć ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
sićbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoċci; 

10) tablicy informacyjnej – należy przez to ro-
zumieć element systemu informacji gmin-
nej, informacji turystycznej, przyrodniczej 
lub edukacji ekologicznej; 

11) terenach komunikacji - należy przez to ro-
zumieć drogi publiczne i drogi wewnćtrzne; 

12) zadrzewieniach i zakrzewieniach – należy 
przez to rozumieć pojedyncze drzewa i 
krzewy, a także ich skupiska, wraz z zajmo-
wanym terenem oraz pnącza, byliny, trawy; 

13) zieleni izolacyjno - krajobrazowej – należy 
przez to rozumieć zadrzewienia i zakrze-
wienia, głównie zimozielone formowane 
w kształcie pasów lub szpalerów, wzdłuż li-
nii rozgraniczających tereny. 

 
§ 3. Na obszarze objćtym planem ustala sić nastć-
pujące przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku symbolami 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 
8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 
14MN, 15MN, 16MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczone na rysunku symbolami 
1MW, 2MW; 

3) teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i usługowej, oznaczony na rysunku 
symbolem MW/U; 

4) tereny zabudowy usługowej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone 
na rysunku symbolami 1U/MN, 2U/MN, 
3U/MN, 4U/MN; 

5) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na 
rysunku symbolami 1U, 2U, 3U; 

6) teren zabudowy przemysłowej, oznaczony 
na rysunku symbolem P; 

7) tereny rowów i wód powierzchniowych, 
oznaczone na rysunku symbolami 1WS, 
2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS; 

8) teren zieleni parkowej, sportu i rekreacji, 
oznaczony na rysunku symbolem ZP/US; 

9) tereny infrastruktury technicznej, oznaczo-
ne na rysunku symbolami 1IT, 2IT, 3IT; 

10) teren parkingu, oznaczony na rysunku 
symbolem KDWp; 

11) tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone na 
rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW, 5KDW, 6KDW; 

12) tereny dróg publicznych, oznaczone na ry-
sunku symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 
4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-
D, 10KD-D, 11KD-Dx. 

 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji, budowania i rozbudowy-
wania obiektów budowlanych i urządzeĉ, 
które wpływają negatywnie na ład prze-
strzenny, w tym: 

a) reklam wolnostojących na terenach miesz-
kaniowych, 

b) tymczasowych obiektów budowlanych, 
z wyjątkiem urządzeĉ zaplecza budów loka-
lizowanych w bezpoċrednim sąsiedztwie 
terenu budowy, 

c) ogrodzeĉ pełnych z elementów prefabry-
kowanych, 

d) oċwietlania obiektów w sposób powodują-
cy oċlepianie uczestników ruchu; 

2) dopuszczenie umieszczenia na elewacji 
budynku, na wysokoċci kondygnacji parte-
ru, szyldów o powierzchni łącznej do 2 m2; 

3) dopuszczenie lokalizacji wolnostojących 
tablic informacyjnych i reklam o po-
wierzchni nie wićkszej niż 3 m2, z uwzglćd-
nieniem pkt 1 lit. a. 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala sić: 

1) zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko oraz przedsićwzićć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na ċrodowi-
sko w rozumieniu przepisów odrćbnych, 
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z wyjątkiem lokalizacji przedsićwzićć inwe-
stycji celu publicznego w zakresie infra-
struktury technicznej i drogowej; 

2) ochronć powierzchni ziemi, powietrza 
i wód zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) gromadzenie i segregacjć odpadów 
w miejscach ich powstawania oraz zago-
spodarowanie ich zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i przepisami 
odrćbnymi; 

4) lokalizacjć zieleni izolacyjno-krajobrazowej, 
zgodnie z rysunkiem; 

5) zachowanie strefy zieleni niskiej wzdłuż te-
renów WS jako wolnej od zabudowy 
z dostćpem do konserwacji rowów zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

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

7) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas 
ziemnych pozyskanych podczas prac bu-
dowlanych w obrćbie terenu lub usuwania 
ich zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

8) dla terenów oznaczonych na rysunku sym-
bolami MN i MW dopuszczalne poziomy 
hałasu jak dla terenów: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
tereny MN, 

b) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego – tereny MW, 

zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

9) dla terenów oznaczonych na rysunku sym-
bolami U/MN i MW/U dopuszczalne pozio-
my hałasu jak dla terenów przeznaczonych 
na cele mieszkaniowo - usługowe, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

10) dla terenu oznaczonego na rysunku sym-
bolem ZP/US dopuszczalne poziomy hała-
su jak dla terenów przeznaczonych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z 
przepisami odrćbnymi; 

11) dopuszczenie zastosowania nawierzchni 
przepuszczalnych dla odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych z terenów ko-
munikacji, przy czym na parkingach 
i placach dla pojazdów samochodowych 
należy stosować urządzenia podczyszczają-
ce. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala sić dla ochrony archeologicznego dziedzic-
twa kulturowego obowiązek prowadzenia badaĉ 
archeologicznych podczas inwestycji związanych 
z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu 
a wymagających prac ziemnych, w przypadku gdy 
wymagają tego przepisy odrćbne. 
 
§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych okreċlonych 
na rysunku ustala sić: 

1) jednolite zagospodarowanie nawierzchni 
posadzki w sposób wyróżniający sić od 
przyległych terenów dróg publicznych; 

2) zakaz grodzenia; 
3) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej ar-

chitektury i miejsc postojowych; 
4) lokalizacjć zieleni izolacyjno-krajobrazowej. 

 
§ 8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 
9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN 
i 16MN, ustala sić nastćpujące parametry i wskaź-
niki kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 

1) sytuowanie budynków z uwzglćdnieniem 
obowiązujących i nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem; 

2) dla nowej zabudowy na terenie 1MN odle-
głoċć nieprzekraczalnej linii zabudowy nie 
mniejsza niż 50 m od granicy cmentarza 
zlokalizowanego poza granicą planu; 

3) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej w układzie: 

a) wolnostojącym na terenie 2MN, 3MN, 
12MN, 

b) wolnostojącym lub bliźniaczym na tere-
nach 1MN, 9MN, 10MN, 11MN, 14MN, 
15MN, 16MN, 

c) wolnostojącym, bliźniaczym lub szerego-
wym na terenach 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 
8MN, 13MN; 

4) lokalizacja na działce budowlanej jednego 
budynku lub jego segmentu mieszkalnego; 

5) lokalizacja garażu jako wbudowanego lub 
przylegającego do budynku mieszkalnego; 

6) na terenie 1MN i 4MN zakaz lokalizacji 
obiektów przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi w strefie oddziaływania nadziemnej 
linii elektroenergetycznej okreċlonej na ry-
sunku, z uwzglćdnieniem § 24 pkt 8; 

7) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a) 25% powierzchni działki dla zabudowy 

wolnostojącej, 
b) 30% powierzchni działki dla zabudowy 

bliźniaczej, 
c) 35% powierzchni działki dla zabudowy sze-

regowej; 
8) minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna: 
a) dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej 

35%, 
b) dla zabudowy szeregowej 30%; 
9) maksymalna wysokoċć zabudowy: 
a) w przypadku dachu stromego – 9,5 m do 

kalenicy, 
b) w przypadku dachu płaskiego – 8 m do 

najwyższego punktu połaci dachowej lub 
ċcianki attykowej; 

10) dla przekryć kafrów i ryzalitów stosowanie 
dowolnej geometrii dachu; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 298 – 28957 – Poz. 4805 
 

11) w przypadku dachu stromego kąt nachyle-
nia głównych połaci dachowych od 30o do 
40o; 

12) wysokoċć ogrodzenia: 
a) działek od strony dróg – nie wićcej niż 1,50 

m, w tym w czćċci powyżej wysokoċci 0,40 
m wyłącznie ogrodzenia ażurowe, 

b) nie wymienionego w lit. a – nie wićcej niż 
2 m; 

13) w zakresie zasad podziału działek minimal-
na szerokoċć frontu działki wynosi dla: 

a) zabudowy wolnostojącej – 19 m, 
b) zabudowy bliźniaczej – 13 m, 
c) zabudowy szeregowej – 7,2 m; 
14) podział na działki o powierzchni nie mniej-

szej niż: 
a) 600 m2 dla zabudowy wolnostojącej, 
b) 400 m2 dla zabudowy bliźniaczej, 
c) 210 m2 dla zabudowy szeregowej; 
15) zagospodarowanie strefy zieleni niskiej 

zgodnie z ustaleniami § 5 pkt. 4 i 5; 
16) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk po-

stojowych na działce budowlanej; 
17) obsługa pojazdami samochodowymi 

z przyległych terenów komunikacji; 
18) dopuszczenie lokalizacji dojċć, dojazdów 

i dróg wewnćtrznych i sieci infrastruktury 
technicznej; 

19) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu 
działek od strony terenu drogi lub na ele-
wacji budynku na wysokoċci kondygnacji 
parteru szyldów i tablic informacyjnych. 

2. Zasady wydzielania działek budowlanych, 
o których mowa w ust. 1 pkt 13-14, nie dotyczą 
wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury 
technicznej i drogi wewnćtrzne. 
 
§ 9. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 
1MW i 2MW, ustala sić nastćpujące parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu: 

1) sytuowanie budynków z uwzglćdnieniem 
obowiązujących i nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem; 

2) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej w układzie wolnostojącym; 

3) zachowanie istniejącego budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego na terenie 1MW 
z możliwoċcią przebudowy w obszarze wy-
znaczonym nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy zgodnie z rysunkiem; 

4) zachowanie budynków objćtych gminną 
ewidencją zabytków zgodnie z oznacze-
niem na rysunku; 

5) dopuszczenie przebudowy i remontu bu-
dynków objćtych gminną ewidencją zabyt-
ków przy zachowaniu zewnćtrznego obry-
su, wysokoċci, detalu architektonicznego 
i podziałów elewacji otworami okiennymi 
i drzwiowymi; 

6) dopuszczenie zachowania istniejącej zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

7) maksymalna wysokoċć zabudowy wieloro-
dzinnej 3 kondygnacje – 12m; 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a) 35% powierzchni działki na terenie 2MW, 
b) 47% powierzchni terenu 1MW; 
9) minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna 25% powierzchni działki; 
10) dach płaski lub stromy o kącie nachylenia 

połaci dachowych do 45o; 
11) na terenie 2MW zakaz lokalizacji obiektów 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
w strefie oddziaływania nadziemnej linii 
elektroenergetycznej okreċlonej na rysun-
ku, z uwzglćdnieniem § 24 pkt 8; 

12) dopuszczenie lokalizacji budynków gospo-
darczo-garażowych wolnostojących, 
w granicach działek zgodnie z przepisami 
odrćbnymi; 

13) maksymalna wysokoċć budynku, o którym 
mowa w pkt 12, nie wićksza niż 5 m; 

14) zachowanie istniejących zadrzewieĉ i za-
krzewieĉ, a w przypadku nowych nasadzeĉ 
wprowadzenie zieleni dostosowanej do 
warunków ċrodowiska zurbanizowanego; 

15) wysokoċć ogrodzenia: 
a) działek od strony dróg – nie wićcej niż 1,50 

m, w tym w czćċci powyżej wysokoċci 0,40 
m wyłącznie ogrodzenia ażurowe, 

b) nie wymienionego w lit. a – nie wićcej niż 
2 m; 

16) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu 
działek od strony terenu drogi lub na ele-
wacji budynku na wysokoċci kondygnacji 
parteru szyldów i tablic informacyjnych; 

17) minimalna powierzchnia działki 500 m2; 
18) dla terenu 1MW minimalna powierzchnia 

działki odpowiadająca powierzchni terenu; 
19) dopuszczenie lokalizacji dojċć, dojazdów, 

dróg wewnćtrznych i sieci infrastruktury 
technicznej; 

20) zapewnienie stanowisk postojowych na 
działce budowlanej w łącznej iloċci nie 
mniejszej niż: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, 1 stanowisko postojowe na każdy lokal 
mieszkalny, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, 1 stanowisko postojowe dla samocho-
du osobowego na jeden lokal mieszkalny, 
przy czym dla terenu 1MW lokalizacjć sta-
nowisk postojowych dopuszcza sić na te-
renie KDWp; 

21) obsługa pojazdami samochodowymi dział-
ki nr 256 z terenu 1KD-D, działki nr 266/2 
z terenu 11KD-Dx, terenu 1MW z terenu 
8KD-D poprzez teren KDWp, a pozostałych 
działek istniejącymi zjazdami z terenu przy-
ległej drogi publicznej poza granicą planu. 
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2. Zasady wydzielania działek budowlanych, 
o których mowa w ust. 1 pkt 17-18, nie dotyczą 
wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury 
technicznej. 
 
§ 10. 1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej i usługowej, oznaczonym na rysunku 
symbolem MW/U, ustala sić nastćpujące zasady 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) sytuowanie budynków z uwzglćdnieniem 
obowiązujących i nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem; 

2) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej i usługowej; 

3) dopuszczenie zachowania istniejącej zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

4) zachowanie budynków objćtych gminną 
ewidencją zabytków zgodnie z oznacze-
niem na rysunku; 

5) dopuszczenie przebudowy i remontu bu-
dynków objćtych gminną ewidencją zabyt-
ków przy zachowaniu zewnćtrznego obry-
su, wysokoċci, detalu architektonicznego 
i podziałów elewacji otworami okiennymi 
i drzwiowymi; 

6) lokalizacja zabudowy usługowej jako sa-
modzielnych budynków lub zblokowanych 
z budynkami mieszkalnymi; 

7) dopuszczenie lokalizacji funkcji usługowej 
w kondygnacji parteru budynku mieszkal-
nego; 

8) maksymalna wysokoċć zabudowy 
3 kondygnacje, w tym dla budynków 
z dachem płaskim do 12 m a dla budynków 
z dachem stromym do 15 m; 

9) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% 
powierzchni działki, za wyjątkiem działek nr 
295/1 i 295/2, dla których dopuszcza sić 
70% powierzchni zabudowy działki; 

10) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna 20% powierzchni działki, z wyłącze-
niem działek nr 282/1, 282/2, 282/3, 295/1 
i 295/2, dla których ustala sić minimalną 
powierzchnić biologicznie czynną nie 
mniejszą niż 2%; 

11) dach płaski lub stromy o kącie nachylenia 
połaci dachowych do 45o; 

12) dopuszczenie lokalizacji budynków gospo-
darczo-garażowych wolnostojących, zblo-
kowanych z budynkiem mieszkalnym, 
w granicach działek zgodnie z przepisami 
odrćbnymi; 

13) maksymalna wysokoċć budynku, o którym 
mowa w pkt 12, nie wićksza niż 5m; 

14) zachowanie istniejących zadrzewieĉ i za-
krzewieĉ, a w przypadku nowych nasadzeĉ 
wprowadzenie zieleni dostosowanej do 
warunków ċrodowiska zurbanizowanego; 

15) wysokoċć ogrodzenia nie wićksza niż 2 m; 
16) dopuszczenie umieszczenia na elewacji 

budynku na wysokoċci kondygnacji parteru 
szyldów, reklam i tablic informacyjnych; 

17) minimalna powierzchnia działki 500m2; 
18) dopuszczenie lokalizacji dojċć, dojazdów, 

dróg wewnćtrznych i sieci infrastruktury 
technicznej; 

19) zapewnienie stanowisk postojowych na 
działce budowlanej w łącznej iloċci nie 
mniejszej niż: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, 1 stanowisko postojowe dla samocho-
du osobowego na jeden lokal mieszkalny, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, 1 stanowisko postojowe na każdy lokal 
mieszkalny, 

c) dla zabudowy usługowej, 3 stanowiska po-
stojowe na każde 100,0 m2 powierzchni 
użytkowej lub 3 stanowiska postojowe na 
każdych 10 zatrudnionych; 

20) dla zabudowy usługowej wymagającej ob-
sługi samochodami cićżarowymi lokaliza-
cja co najmniej 1 stanowiska przeładunku 
i 1 stanowiska postoju poza stanowiskami 
postojowymi wymienionymi w pkt 17 lit. c; 

21) obsługa pojazdami samochodowymi 
z przyległych terenów dróg publicznych, 
w tym z drogi publicznej poza granicą pla-
nu. 

2. Zasada wskazana w ust.1 pkt 17 nie doty-
czy wydzielania działek pod obiekty infrastruktury 
technicznej. 
 
§ 11. 1. Na terenach zabudowy usługowej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na 
rysunku symbolami 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN 
i 4U/MN, ustala sić nastćpujące parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu: 

1) sytuowanie budynków z uwzglćdnieniem 
obowiązujących i nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem; 

2) lokalizacja na działce zabudowy mieszka-
niowej lub usługowej przy uwzglćdnieniu 
wzajemnego oddziaływania dopuszczonych 
planem funkcji; 

3) zachowanie budynku objćtego gminną 
ewidencją zabytków zgodnie z oznacze-
niem na rysunku; 

4) dopuszczenie przebudowy i remontu bu-
dynku objćtego gminną ewidencją zabyt-
ków przy zachowaniu zewnćtrznego obry-
su, wysokoċci, detalu architektonicznego 
i podziałów elewacji otworami okiennymi 
i drzwiowymi; 

5) lokalizacja garażu jako wbudowanego lub 
przylegającego do budynku mieszkalnego; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
40% powierzchni działki; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 25% powierzchni działki; 

8) maksymalna wysokoċć zabudowy: 
a) w przypadku dachu stromego – 10 m do 

kalenicy, 
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b) w przypadku dachu płaskiego – 8 m do 
najwyższego punktu połaci dachowej lub 
ċcianki attykowej; 

9) dla przekryć kafrów i ryzalitów stosowanie 
dowolnej geometrii dachu; 

10) w przypadku dachu stromego kąt nachyle-
nia głównych połaci dachowych od 30o do 
40o; 

11) wysokoċć ogrodzenia: 
a) działek od strony dróg – nie wićcej niż 1,50 

m, w tym w czćċci powyżej wysokoċci 0,40 
m wyłącznie ogrodzenia ażurowe, 

b) nie wymienionego w lit. a – nie wićcej niż 
2,00 m; 

12) podział na działki o powierzchni nie mniej-
szej niż 800 m2; 

13) zagospodarowanie strefy zieleni niskiej 
zgodnie z ustaleniami § 5 pkt. 4 i 5; 

14) zapewnienie stanowisk postojowych na 
działce budowlanej w łącznej iloċci nie 
mniejszej niż: 

a) dla zabudowy usługowej, 3 stanowiska po-
stojowe na każde 100,0 m2 powierzchni 
użytkowej lub 3 stanowisk postojowych na 
każdych 10 zatrudnionych, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, 1 stanowisko postojowe na każdy lokal 
mieszkalny; 

15) dla zabudowy usługowej wymagającej ob-
sługi samochodami cićżarowymi lokaliza-
cja co najmniej 1 stanowiska przeładunku 
i 1 stanowiska postoju poza stanowiskami 
postojowymi wymienionymi w pkt 12 lit. a; 

16) obsługa pojazdami samochodowymi 
z przyległych terenów dróg publicznych; 

17) dopuszczenie umieszczenia na elewacji 
budynku, na wysokoċci kondygnacji parte-
ru, szyldów o powierzchni łącznej do 3 m2; 

18) dopuszczenie lokalizacji dojċć, dojazdów 
i dróg wewnćtrznych i sieci infrastruktury 
technicznej; 

19) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu 
działek od strony terenu drogi lub na ele-
wacji budynku na wysokoċci kondygnacji 
parteru tablic informacyjnych. 

2. Zasada wskazana w ust. 1 pkt 12 nie doty-
czy wydzielania działek pod obiekty infrastruktury 
technicznej i drogi wewnćtrzne. 
 
§ 12. 1. Na terenach zabudowy usługowej, ozna-
czonych na rysunku symbolami 1U, 2U i 3U, ustala 
sić nastćpujące parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) usługi ogólnospołeczne i konsumpcyjne 
m.in. w zakresie handlu, gastronomii, za-
budowy biurowo-administracyjnej, budyn-
ki użytecznoċci publicznej; 

2) sytuowanie budynków z uwzglćdnieniem 
obowiązujących i nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem; 

3) maksymalna wysokoċć zabudowy – 12 m 
z zachowaniem istniejących parametrów 

budynku na terenie 1U objćtego gminną 
ewidencją zabytków; 

4) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
50% powierzchni działki za wyjątkiem tere-
nu 1U, dla którego dopuszcza sić 100% 
powierzchni zabudowy działki; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 20% powierzchni działki z wyłą-
czeniem terenu 1U; 

6) stosowanie dowolnej formy dachu jedna-
kowej dla całego terenu; 

7) zakaz lokalizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

8) zagospodarowanie strefy zieleni niskiej na 
terenie 3U zgodnie z ustaleniami § 5 pkt. 4 i 
5; 

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

10) zapewnienie co najmniej 3 stanowisk po-
stojowych dla samochodu osobowego na 
każde 100,0 m2 powierzchni użytkowej lub 
3 stanowisk postojowych na każdych 10 za-
trudnionych, przy czym lokalizacjć stano-
wisk postojowych dla terenu 1U ustala sić 
na terenie KDWp; 

11) dla zabudowy usługowej wymagającej ob-
sługi samochodami cićżarowymi lokaliza-
cja co najmniej 1 stanowiska przeładunku 
i 1 stanowiska postoju poza stanowiskami 
postojowymi wymienionymi w pkt 10; 

12) obsługa pojazdami samochodowymi 
z przyległych terenów dróg publicznych; 

13) dopuszczenie lokalizacji dojċć, dojazdów, 
dróg wewnćtrznych i sieci infrastruktury 
technicznej; 

14) podział na działki o powierzchni nie mniej-
szej niż 1000 m2 za wyjątkiem terenu 1U, 
dla którego powierzchnić działki wyznacza-
ją linie rozgraniczające teren. 

2. Zasada wskazana w ust. 1 pkt 14 nie doty-
czy wydzielania działek pod obiekty infrastruktury 
technicznej oraz wydzielania działek pod drogi 
wewnćtrzne. 
 
§ 13. 1. Na terenie zabudowy przemysłowej, ozna-
czonym na rysunku symbolem P, ustala sić nastć-
pujące parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) obiekty produkcyjne, składy i magazyny 
z dopuszczeniem sytuowania budowli 
i instalacji przemysłowych, urządzeĉ tech-
nicznych, zabudowy biurowo-
administracyjnej, parkingów, placów, dojċć 
i dojazdów, sieci i obiektów infrastruktury 
technicznej oraz zieleni towarzyszącej; 

2) lokalizacja zabudowy z uwzglćdnieniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie 
z rysunkiem; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - 
60% powierzchni działki budowlanej; 
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4) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna - 20% powierzchni działki budowla-
nej; 

5) maksymalna wysokoċć budynków - 12 m; 
6) dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ techno-

logicznych, budowli i instalacji przemysło-
wych o wysokoċci do 15 m, przy czym 
łączna powierzchnia tych urządzeĉ stano-
wić może nie wićcej niż 5% powierzchni 
zabudowy, o której mowa w pkt 3; 

7) stosowanie wszelkich form dachów, jednak 
w przypadku stosowania dachów stromych 
w budynkach halowych ustala sić kąt na-
chylenia połaci dachowych – nie wićkszy 
niż 20o; 

8) ogrodzenie ażurowe, odpowiadające for-
mą, materiałem i kolorystyką zabudowie 
kubaturowej działki, o wysokoċci do 2 m, 
uzupełnione pnączami lub żywopłotem; 

9) dopuszczenie lokalizacji stacji transforma-
torowych, wolnostojących lub wbudowa-
nych w budynki z uwzglćdnieniem § 24 pkt 
10; 

10) podział na działki o powierzchni nie mniej-
szej niż 2000 m2; 

11) zagospodarowanie strefy zieleni niskiej 
zgodnie z ustaleniami § 5 pkt. 4 i 5; 

12) zapewnienie co najmniej 3 stanowisk po-
stojowych na każdych 10 zatrudnionych; 

13) dla zabudowy przemysłowej wymagającej 
obsługi samochodami cićżarowymi lokali-
zacjć co najmniej 1 stanowiska przeładun-
ku i 1 stanowiska postoju poza stanowi-
skami postojowymi wymienionymi w 
punkcie 12; 

14) obsługa pojazdami samochodowymi 
z terenu 4KD-D i z terenu przyległej drogi 
publicznej poza granicą planu. 

2. Zasada wskazana w ust. 1 pkt 10 nie doty-
czy wydzielania działek pod obiekty infrastruktury 
technicznej oraz wydzielania działek pod drogi 
wewnćtrzne. 
 
§ 14. Na terenie rowów i wód powierzchniowych, 
oznaczonych na rysunku symbolami 1WS, 2WS, 
3WS, 4WS, 5WS, 6WS i 7WS, ustala sić: 

1) zachowanie istniejących rowów z dopusz-
czeniem robót budowlanych w granicach 
terenów; 

2) powierzchnić działki odpowiadającą po-
wierzchni terenu; 

3) zakaz grodzenia. 
 
§ 15. Na terenie zieleni parkowej, sportu i rekreacji, 
oznaczonym na rysunku symbolem ZP/US, ustala 
sić nastćpujące parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) zachowanie istniejących zadrzewieĉ, za-
krzewieĉ, rowów i wód powierzchniowych; 

2) w przypadku nowych nasadzeĉ wprowa-
dzenie zieleni dostosowanej do lokalnych 

warunków siedliskowych dla wzbogacenia 
różnorodnoċci biologicznej; 

3) wykorzystanie mas ziemnych pozyskanych 
podczas procesów budowlanych 
w granicach planu do urządzenia terenów 
zieleni; 

4) dopuszczenie lokalizacji budowli i urządzeĉ 
w zakresie sportu i rekreacji, placów zabaw 
dla dzieci; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna – 70% powierzchni terenu; 

6) minimalna powierzchnia działki zgodnie 
z liniami rozgraniczającymi teren; 

7) dopuszczenie zachowania, przebudowy 
i lokalizacji nowych sieci infrastruktury 
technicznej; 

8) zapewnienie co najmniej 10 stanowisk po-
stojowych na terenie; 

9) obsługa pojazdami samochodowymi 
z terenów 10KD-D i 1KDW; 

10) zakaz grodzenia terenu z wyjątkiem budow-
li i urządzeĉ w zakresie sportu i rekreacji. 

 

§ 16. Na terenach infrastruktury technicznej, ozna-
czonych na rysunku symbolami 1IT, 2IT i 3IT, usta-
la sić nastćpujące parametry i wskaźniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) lokalizacja obiektów i sieci elektroenerge-
tycznej na terenach 2IT i 3IT; 

2) lokalizacja sieci gazowej i ciepłowniczej na 
terenie 1IT; 

3) zakaz wydzielania nowych działek budow-
lanych; 

4) obsługa pojazdami samochodowymi 
z terenów przyległych dróg publicznych, 
przy czym terenu 1IT z drogi publicznej po-
za granicą planu. 

 
§ 17. Na terenie parkingu, oznaczonym na rysunku 
symbolem KDWp, ustala sić: 

1) lokalizacjć parkingu dla samochodów oso-
bowych; 

2) dopuszczenie zachowania budynków go-
spodarczo-garażowych z możliwoċcią ich 
remontu; 

3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej; 

4) dopuszczenie lokalizacji urządzeĉ służących 
utrzymaniu porządku, w tym do selektyw-
nej zbiórki odpadów; 

5) zachowanie istniejącej zieleni i lokalizacjć 
nowej zgodnie z oznaczeniem na rysunku; 

6) zakaz wydzielania nowych działek budow-
lanych. 

 
§ 18. Na terenach dróg wewnćtrznych, oznaczo-
nych na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW, 5KDW i 6KDW, ustala sić: 

1) sytuowanie pieszo-jezdni o szerokoċci nie 
mniejszej niż 5 m; 
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2) dopuszczenie stosowania nawierzchni 
przepuszczalnych; 

3) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, 
innych niż ustalony w pkt 1, elementów in-
frastruktury transportowej, w tym stano-
wisk postojowych; 

4) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej; 

5) podział na działki zgodnie z liniami rozgra-
niczającymi tereny. 

 
§ 19. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych 
na rysunku symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-
D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D 
i 11KD-Dx, ustala sić: 

1) klasć dojazdową; 
2) szerokoċć dróg w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu; 
3) sytuowanie na terenach dróg publicznych: 
a) 1KD-D, 6KD-D - jednej jezdni o dwóch pa-

sach ruchu i obustronnych chodników lub 
pieszo-jezdni o szerokoċci co najmniej 5 m, 
w szczególnoċci na odcinkach, gdzie pas 
drogowy jest przewćżony w wyniku istnie-
jącego zagospodarowania lub ograniczeĉ 
terenowych, 

b) 2KD-D, 3KD-D - jednej jezdni o dwóch pa-
sach ruchu i obustronnych chodników lub 
pieszo-jezdni, 

c) 4KD-D, 5KD-D - jednej jezdni o dwóch pa-
sach ruchu i co najmniej jednostronnego 
chodnika, 

d) 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D - pieszo-jezdni 
o szerokoċci co najmniej 4,5 m, a na odcin-
kach gdzie pas drogowy jest przewćżony 
w wyniku istniejącego zagospodarowania 
lub ograniczeĉ terenowych - o szerokoċci 
co najmniej 3,0 m, 

e) 10KD-D - pieszo-jezdni o szerokoċci co 
najmniej 4,5 m, 

f) 11KD-Dx - drogi pieszo-rowerowej o szero-
koċci co najmniej 3,0 m, z dopuszczeniem 
dojazdu do działki nr 266/2; 

4) sytuowanie placu do zawracania na nie-
przelotowym zakoĉczeniu ulicy na terenie 
6KD-D; 

5) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej; 

6) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, 
innych niż ustalone w pkt 3-4, elementów 
infrastruktury transportowej, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi; 

7) podział na działki zgodnie z liniami rozgra-
niczającymi tereny. 

 
§ 20. Nie okreċla sić granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrćbnych, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem sić mas ziemnych, ze 

wzglćdu na ich nie wystćpowanie na obszarze 
objćtym planem. 
 
§ 21. W planie: 

1) nie wyznacza sić terenów wymagających 
wszczćcia postćpowania scalania i podziału 
nieruchomoċci w rozumieniu przepisów 
odrćbnych; 

2) nie okreċla sić szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nierucho-
moċci w rozumieniu przepisów odrćbnych. 

 
§ 22. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala sić: 

1) wykonanie szczegółowych badaĉ grunto-
wych decydujących o sposobie posado-
wienia budynków w szczególnoċci 
w bezpoċrednim sąsiedztwie strefy zieleni 
niskiej i terenów rowów dla terenów 1MN, 
2MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 9MN, 10MN, 
11MN, 12MN, 14MN, 15MN, 1U/MN, 
2U/MN, 3U/MN, 4U/MN, 3U i P; 

2) zapewnienie dostćpu do terenów rowów 
i wód powierzchniowych zgodnie ze strefą 
zieleni niskiej okreċloną na rysunku 
i przepisami odrćbnymi. 

 
§ 23. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala sić: 

1) zachowanie ciągłoċci powiązaĉ przestrzen-
nych i funkcjonalnych jezdni, pieszo-jezdni, 
chodników i dróg pieszo-rowerowych 
z istniejącym i projektowanym układem 
sieci drogowo-ulicznej; 

2) zakaz lokalizacji urządzeĉ i obiektów prze-
słaniających i utrudniających ruch pie-
szych, rowerzystów i pojazdów samocho-
dowych; 

3) na terenach komunikacji stosowanie orga-
nizacji ruchu i rozwiązaĉ umożliwiających 
sprawne i najmniej kolizyjne poruszanie sić 
wszystkich uczestników ruchu; 

4) dopuszczenie zmiany geometrii i rozmiesz-
czenia: jezdni i pieszo-jezdni pod warun-
kiem zachowania przepisów, zasad wiedzy 
technicznej oraz wszystkich wymaganych 
planem elementów i ich minimalnych pa-
rametrów; 

5) uwzglćdnienie wymagaĉ technicznych wy-
nikających z oċwietlenia terenów komuni-
kacji oraz lokalizacji istniejących i plano-
wanych urządzeĉ infrastruktury technicz-
nej. 

 
§ 24. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala sić: 

1) zachowanie ciągłoċci powiązaĉ sieci infra-
struktury technicznej z układem zewnćtrz-
nym oraz zapewnienie dostćpu do sieci 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 
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2) dopuszczenie robót budowlanych w zakre-
sie sieci infrastruktury technicznej, w tym 
w szczególnoċci sieci: wodociągowej, kana-
lizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektro-
energetycznej i telekomunikacyjnej; 

3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej na terenach komunikacji; 

4) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych z terenów komunikacji oraz tere-
nów IT do sieci kanalizacji deszczowej, ro-
wów, lub dreno kolektorów gwarantują-
cych zachowanie prawidłowych stosunków 
wodnych; 

5) dopuszczenie skanalizowania rowów na te-
renach komunikacji; 

6) zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych na terenach MN, MW, 
MW/U, U/MN, U, P i ZP/US i ich wtórne 
wykorzystanie do celów bytowo-
gospodarczych, z dopuszczeniem odpro-
wadzania do sieci kanalizacji deszczowej; 

7) odprowadzenie ċcieków bytowych i komu-
nalnych tymczasowo do zbiorników bezod-
pływowych do czasu realizacji sieci kanali-
zacji sanitarnej; 

8) dopuszczenie skablowania istniejących sie-
ci elektroenergetycznych; 

9) dopuszczenie lokalizacji nowych linii, wć-
złów telekomunikacyjnych i szafek kablo-
wych; 

10) dopuszczenie lokalizacji stacji transforma-
torowych, przy czym w przypadku projek-
towania stacji transformatorowych jako 

wbudowanych w budynki pomieszczenia 
na ten cel należy zlokalizować w poziomie 
przyziemia nie niżej niż przyległy poziom 
terenu, w przypadku stacji wolnostojących 
typu miejskiego grunty pod stacje należy 
wydzielić w postaci samodzielnych działek 
o powierzchni 50 do 70 m2; 

11) zastosowanie do wytwarzania energii 
cieplnej paliw płynnych, gazowych 
i stałych charakteryzujących sić niskimi 
wskaźnikami emisji oraz alternatywnych 
źródeł energii. 

 
§ 25. Nie okreċla sić innych niż dotychczasowe 
sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i użytkowania terenów, do 
czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą. 
 
§ 26. Dla terenu objćtego planem ustala sić 30% 
stawkć, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
§ 27. Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić 
Burmistrzowi. 
 
§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczący 
 Rady Miejskiej  

(-) mgr inż. Janusz Ratajczak 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XII/73/11 
Rady Miejskiej Pniewy 

z dnia 22 wrzeċnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XII/73/11 
Rady Miejskiej Pniewy 

z dnia 22 wrzeċnia 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POMIĆDZY 

ULICAMI KONIĈSKĄ, OKRĆŻNĄ, DWORCOWĄ I TERENEM LINII KOLEJOWEJ W PNIEWACH. 

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 późn. zm.) 
Rada Miejska Pniewy rozstrzyga, co nastćpuje: 

W związku z uwzglćdnieniem przez Burmistrza 
Gminy Pniewy uwagi złożonej do projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu pomićdzy ulicami Koniĉską, Okrćżną, 
Dworcową i terenem linii kolejowej w Pniewach 
oraz nie złożeniem uwag do ponownie wyłożone-
go projektu planu, Rada Miasta Pniewy nie roz-
strzyga o sposobie jej rozpatrzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XII/73/11 
Rady Miejskiej Pniewy 

z dnia 22 wrzeċnia 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM 
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POMIĆDZY ULICAMI KONIĈSKĄ, OKRĆŻNĄ, 
DWORCOWĄ I TERENEM LINII KOLEJOWEJ W PNIEWACH, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

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

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej. 

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić bćdą właċciwe przedsićbiorstwa, 
w kompetencji których leży rozwój sieci: wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazo-
ciągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz na podsta-
wie przepisów odrćbnych. Zadania w zakresie go-
spodarki odpadami realizowane bćdą zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami 
oraz na podstawie przepisów odrćbnych. 

2. Za podstawć przyjćcia do realizacji zadaĉ 
okreċlonych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, które należą do zadaĉ własnych 
gminy, stanowić bćdą zapisy Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego gminy Pniewy. 

3. Okreċlenie terminów przystąpienia 
i zakoĉczenia realizacji tych zadaĉ, ustalone bćdzie 
według kryteriów i zasad przyjćtych przy konstru-

owaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
gminy Pniewy. 

4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo 
w zależnoċci od wielkoċci ċrodków przeznaczonych 
na inwestycje. 
 
§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej okreċlonych w planie. 

Finansowanie inwestycji bćdzie odbywać sić po-
przez: 

1) wydatki z budżetu gminy, 
2) współfinansowanie ċrodkami zewnćtrznymi, 

poprzez budżet gminy – w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych ċrodków zewnćtrznych. 
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieĉ o charakterze cywilno – praw-
nym lub w formie partnerstwa publiczno – 
prywatnego – „PPP”, a także właċcicieli nie-
ruchomoċci. 
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