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UCHWA£A Nr XXXVI/242/09 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Pnie-
wach miêdzy ulic¹ Poznañsk¹ a obwodnic¹ miasta

Poz. 2094

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006
r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,
poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska Pniewy
uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w
Pniewach miêdzy ulic¹ Poznañsk¹ a obwodnic¹ miasta, przy-
jêtego uchwa³¹ nr XLVIII/371/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia
29 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 112, poz. 2762), po
stwierdzeniu zgodno�ci przyjêtych rozwi¹zañ z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Pniewy, zwan¹ dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 2044 o powierzchni ok.
2,45 ha, po³o¿onej w miejscowo�ci Pniewy przy ul. Turow-
skiej.

3. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, zwany dalej �rysunkiem�, zatytu³owany
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu aktywizacji gospodarczej w Pniewach miêdzy
ulic¹ Poznañsk¹ a obwodnic¹ miasta - dla dzia³ki nr ewid.
2044, opracowany w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr
1 do niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie Rady Miejskiej Pniewy w sprawie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowi¹ce
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasady ich finansowania,
stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.

4. Granicê obszaru objêtego planem przedstawia rysunek.

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa
jest o:

1) dzia³ce � nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê budowlan¹ w
rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

2) dachu stromym � nale¿y przez to rozumieæ dach o k¹cie
pochylenia symetrycznych wzglêdem kalenicy po³aci da-
chowych do 35o;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê okre�laj¹c¹ dopuszczaln¹ minimaln¹ odleg³o�æ
�ciany budynku od linii rozgraniczaj¹cej terenu;

4) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ
liniê zabudowy, na której musz¹ siê znajdowaæ �ciany
frontowe budynków, z zastrze¿eniem §8 ust 1 pkt 2;

5) ogrodzeniu a¿urowym � nale¿y przez to rozumieæ ogro-
dzenie, w którym udzia³ powierzchni pe³nej od strony ulic
wynosi najwy¿ej 30%;

6) powierzchni zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni rzutów wszystkich budynków na dzia³ce lub
terenie, mierzon¹ po zewnêtrznym obrysie �cian kondy-
gnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej
obrys wystêpuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;

7) powierzchni zieleni � nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni biologicznie czynnych, pokrytych ro�linno-
�ci¹ trawiast¹, zakrzewionych, zadrzewionych lub urz¹-
dzonych jako oczka wodne;

8) reklamie � nale¿y przez to rozumieæ no�nik informacji
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z ele-
mentami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebêd¹cy
szyldem, tablic¹ informacyjn¹ lub znakiem w rozumieniu
przepisów o znakach i sygna³ach drogowych;

9) szyldzie � nale¿y przez to rozumieæ oznaczenie jednostki
organizacyjnej lub przedsiêbiorcy, ich siedzib lub miejsc
wykonywania dzia³alno�ci;

10) tablicy informacyjnej � nale¿y przez to rozumieæ element
systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przy-
rodniczej, edukacji ekologicznej, itp.;

11) terenie � nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê o okre�lo-
nym rodzaju przeznaczenia podstawowego, stanowi¹c¹
najmniejsz¹ wydzielon¹ liniami rozgraniczaj¹cymi jednost-
kê ustaleñ planu, oznaczon¹ numerem i symbolem litero-
wym, dla której obowi¹zuj¹ ustalenia szczegó³owe;
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12) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska � nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany powoduj¹ce przekroczenie
standardów jako�ci �rodowiska okre�lonych w przepisach
odrêbnych;

13) zadrzewieniach i zakrzewieniach � nale¿y przez to rozu-
mieæ pojedyncze drzewa lub krzewy, a tak¿e ich skupiska,
wraz z zajmowanym terenem i pozosta³ymi sk³adnikami
jego szaty ro�linnej;

14) zieleni izolacyjno-krajobrazowej � nale¿y przez to rozu-
mieæ zadrzewienia i zakrzewienia, g³ównie zimozielone
formowane w kszta³cie pasów lub szpalerów, wzd³u¿ linii
rozgraniczaj¹cych tereny;

§3. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku symbolami 1MN, 2MN;

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

3) teren drogi wewnêtrznej, oznaczony na rysunku symbo-
lem KDW.

§4. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê zakaz lokalizacji, budowania i rozbudo-
wywania obiektów budowlanych i urz¹dzeñ, które wp³ywaj¹
negatywnie na ³ad przestrzenny, a w tym:

1) reklam przes³aniaj¹cych istotne elementy i detale architek-
toniczne elewacji budynków,

2) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem urz¹-
dzeñ zaplecza budów lokalizowanych w bezpo�rednim
s¹siedztwie terenu budowy,

3) ogrodzeñ pe³nych z elementów prefabrykowanych.

§5. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wymagane jest ob-
ligatoryjne sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na �rodo-
wisko w rozumieniu przepisów odrêbnych, z wyj¹tkiem
lokalizacji przedsiêwziêæ inwestycji celu publicznego;

2) ochronê powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

3) selektywne gromadzenie odpadów w wyznaczonych miej-
scach na terenie ka¿dej posesji oraz zagospodarowanie
ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami;

4) wykorzystanie nadmiaru mas ziemnych, pozyskanych
podczas procesów budowlanych w granicach planu, dla
ukszta³towania terenów zieleni na obszarze planu lub
usuwanie ich na miejsce wskazane przez odpowiednie
s³u¿by miejskie zgodnie z przepisami odrêbnymi;

5) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich powierzchni wol-
nych od utwardzenia zgodnie przepisami odrêbnymi w
tym zakresie;

6) stosowanie w nasadzeniach drzew i krzewów gatunków
zimozielonych akceptuj¹cych warunki �rodowiska zurba-

nizowanego, w ilo�ci co najmniej 50% nasadzeñ na dzia³-
ce;

7) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie 1MN, 2MN poprzez powierzchniowe odprowadza-
nie do gruntu w granicach nieruchomo�ci;

8) nakaz w przypadku naruszenia urz¹dzeñ melioracyjnych
bezzw³ocznego odtworzenia lub przebudowania przeciê-
tych ci¹gów w sposób gwarantuj¹cy ich dalsz¹ eksploata-
cjê, w uzgodnieniu z w³a�ciwym terenowo organem admi-
nistracji rz¹dowej i samorz¹dowej;

9) dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami 1MN,
2MN dopuszczalne poziomy ha³asu jak dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê dla ochro-
ny archeologicznego dziedzictwa kulturowego przed uzyska-
niem pozwolenia na budowê, uzgodnienie z Wojewódzkim
Urzêdem Ochrony Zabytków w Poznaniu wszelkich inwestycji
zwi¹zanych z zagospodarowaniem i zabudowywaniem przed-
miotowego terenu a wymagaj¹cych prac ziemnych, celem
okre�lenia obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu badañ arche-
ologicznych je¿eli jest on wymagany przepisami odrêbnymi.

§7. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych;

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów ma³ej architektury wy-
konanych z drewna, ceg³y ceramicznej lub kamienia.

§8. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczonych na rysunku symbolami 1MN, 2MN, ustala
siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie budynków z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych
i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem;

2) dla dzia³ek w strefie oznaczonej symbolem �a� na odcinku
obowi¹zuj¹cej linii zabudowy dopuszcza siê sytuowanie
na linii �ciany frontowej budynku jednym wierzcho³kiem;

3) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
uk³adzie bli�niaczym lub wolnostoj¹cym;

4) lokalizacja na dzia³ce budowlanej jednego budynku lub
segmentu mieszkalnego;

5) lokalizacja gara¿u jako wbudowanego, przylegaj¹cego do
budynku mieszkalnego lub wolnostoj¹cego o powierzchni
nie wiêkszej ni¿ 40 m2;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy � 30% powierzchni
dzia³ki;

7) minimalna powierzchnia zieleni � 40% powierzchni dzia³ki;

8) maksymalna wysoko�æ zabudowy:

a) w przypadku dachu stromego � 9,5 m,

b) w przypadku dachu p³askiego � 8 m;

9) stosowanie dachów stromych albo p³askich;
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10) stosowanie dachów, stromych dla dzia³ek po³o¿onych
przy ul. Turowskiej;

11) w przypadku przekrycia budynku dachem stromym stoso-
wanie jednakowego nachylenia po³aci dachowych do 35o,
z wy³¹czeniem wymienionych w pkt 12;

12) dla przekryæ kafrów i ryzalitów stosowanie dowolnej geo-
metrii dachu;

13) w przypadku dachu stromego pokrycie � blacha, dachów-
ka lub materia³ dachówkopodobny;

14) wysoko�æ ogrodzenia:

a) dzia³ek od strony drogi � nie wiêcej ni¿ 1,50 m, w tym
w czê�ci powy¿ej wysoko�ci 0,40 m wy³¹cznie ogro-
dzenia a¿urowe,

b) nie wymienionego w lit. a � nie wiêcej ni¿ 1,80 m;

15) w zakresie zasad podzia³u dzia³ek minimalna szeroko�æ
frontu wynosi dla:

a) zabudowy bli�niaczej � 13 m,

b) zabudowy wolnostoj¹cej � 18 m;

16) podzia³ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿:

a) 750 m2 dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj¹cej,

b) 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej bli�niaczej;

17) dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki zgodnie z oznaczeniem na
rysunku;

18) zapewnienie co najmniej dwóch stanowisk postojowych
na dzia³ce;

19) obs³uga komunikacyjna z terenu KD-D;

20) zachowanie strefy zieleni i infrastruktury okre�lonej na
rysunku jako wolnej od zabudowy i utwardzenia oraz
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

21) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowej nas³upo-
wej w strefie infrastruktury technicznej od strony ul.
Turowskiej;

22) nakaz skablowania lub prze³o¿enia istniej¹cych napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych w tereny dróg przed
przyst¹pieniem do realizacji zabudowy mieszkaniowej na
dzia³kach, na których wystêpuje kolizja;

23) dopuszczenie umieszczenia na elewacji budynku, na wy-
sokoúci kondygnacji parteru, szyldu o powierzchni do 1
m²;

24) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu dzia³ek od stro-
ny terenu drogi lub na elewacji budynku na wysoko�ci
kondygnacji parteru tablic informacyjnych o ³¹cznej po-
wierzchni do 1 m2.

2. Zasady wydzielania dzia³ek budowlanych, o których
mowa w ust. 1 pkt 15-17 nie dotycz¹ wydzielenia dzia³ek pod
obiekty infrastruktury technicznej na terenach oraz wydziele-
nia dzia³ek pod drogi wewnêtrzne i w celu regulacji granic
miedzy s¹siaduj¹cymi nieruchomo�ciami.

Poz. 2094

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje siê
lokalizacji reklam i stacji bazowych telefonii komórkowej.

§9. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem KD-D, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) klasê dojazdow¹;

2) dopuszczenie sytuowania pieszo-jezdni o szeroko�ci min.
6,0 m;

3) dopuszczenie sytuowania chodnika o szeroko�ci co naj-
mniej 2,0 m;

4) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, innych ni¿ usta-
lony w pkt 2 i 3 elementów infrastruktury transportowej,
w tym poszerzenia jezdni, zgodnie z przepisami odrêbny-
mi;

5) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w
tym stacji transformatorowej nas³upowej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 zakazuje siê
wyznaczania stanowisk postojowych.

§10. 1. Na terenie drogi wewnêtrznej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem KDW, ustala siê:

1) sytuowanie pieszo-jezdni o szeroko�ci min. 4,5 m;

2) stosowanie nawierzchni przepuszczalnych;

3) dopuszczenie usytuowanie dodatkowych, innych ni¿ usta-
lony pkt 1 elementów infrastruktury transportowej, w tym
stanowisk postojowych;

4) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, w
tym stacji transformatorowej nas³upowej.

§11. Nie okre�la siê granic i sposobów zagospodarowa-
nia terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrêbnych, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powo-
dzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych, ze wzglê-
du na ich nie wystêpowanie na obszarze objêtym planem.

§12. W planie:

1) nie wyznacza siê terenów wymagaj¹cych wszczêcia postê-
powania scalania i podzia³u nieruchomo�ci w rozumieniu
przepisów odrêbnych;

2) nie okre�la siê szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci w rozumieniu przepisów odrêb-
nych.

§13. W zakresie szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy ustala siê zachowanie strefy wolnej od
zabudowy przeznaczonej na prowadzenie infrastruktury tech-
nicznej.

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

1) szeroko�æ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem;

2) zachowanie ci¹g³o�ci powi¹zañ jezdni drogi publicznej,
wewnêtrznej i sieci infrastruktury technicznej z uk³adem
zewnêtrznym;
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3) uwzglêdnienie wymagañ technicznych wynikaj¹cych z
o�wietlenia terenów komunikacji oraz lokalizacji istniej¹-
cych i planowanych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;

4) dopuszczenie zmiany geometrii i rozmieszczenia: pieszo-
jezdni, jezdni i chodnika pod warunkiem zachowania prze-
pisów, zasad wiedzy technicznej oraz wymaganych pla-
nem elementów i ich minimalnych parametrów;

5) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy istniej¹cych sieci
i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej; zapewnienie dostê-
pu do sieci infrastruktury technicznej;

6) lokalizacjê nowych sieci infrastruktury technicznej na te-
renach dróg, w szczególno�ci sieci: wodoci¹gowej, kana-
lizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, elektroenergetycz-
nej, telekomunikacyjnej;

7) zaopatrzenie w wodê pitn¹ wy³¹cznie z istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej;

8) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

9) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu
KD-D i KDW do sieci kanalizacji deszczowej lub dreno-ko-
lektorów gwarantuj¹cych zachowanie prawid³owych sto-
sunków wodnych;

10) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw p³yn-
nych, gazowych i sta³ych z charakteryzuj¹cych siê niskimi
wska�nikami emisji oraz wykorzystanie alternatywnych
�róde³ energii;

11) odprowadzenie �cieków bytowych do sieci kanalizacji
sanitarnej;

12) dopuszczenie retencjonowania wód opadowych i roztopo-
wych, z mo¿liwo�ci¹ ich wtórnego wykorzystania do ce-
lów bytowo-gospodarczych w obszarze w³asnej dzia³ki;

13) dopuszczenie usuniêcia kolizji projektowanych obiektów
budowlanych z istniej¹cymi sieciami infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z przepisami odrêbnymi;

14) lokalizacjê nowych linii elektroenergetycznych i telekomu-
nikacyjnych wy³¹cznie jako kablowych.

§15. Nie okre�la siê innych ni¿ dotychczasowe sposobów
i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzenia
i u¿ytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgod-
nego z uchwa³¹.

§16. Dla terenu objêtego planem ustala siê 30% stawkê,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§17. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi.

§18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Pawe³ Prêtki
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XXXVI/242/09

Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W

PNIEWACH MIÊDZY ULIC¥ POZNAÑSK¥ A OBWODNIC¥ MIASTA � DLA DZ. NR 2044.

Poz. 2094

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, poz. 717 z pó�n. zmianami) Rada Miejska
Pniewy rozstrzyga, co nastêpuje:

Uwaga wniesiona przez Teresê Hojna.

Tre�æ uwagi:

1. Dotychczasowy plan przewidywa³ taki przebieg drogi,
który umo¿liwia³ po³¹czenie moich dwóch dzia³ek o wiel-
ko�ci 600 m2 ka¿da z dzia³kami o podobnej wielko�ci z
w³a�cicielk¹ dzia³ki nr 2044.

2. W nowej wersji planu zosta³am odciêta od dostêpu dojaz-
du do dwóch dzia³ek, których nie bêdê mog³a wykorzystaæ,
jako dzia³ki budowlanej.

3. Projekt zmiany planu jest niezgodny z zasadami wspó³¿y-
cia spo³ecznego.

Rozstrzygniêcie: nieuwzglêdniona w ca³o�ci;

Uzasadnienie:

Przedmiotem opracowania zmiany obowi¹zuj¹cego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
aktywizacji gospodarczej w Pniewach miêdzy ul. Poznañsk¹ a
obwodnic¹ miasta (uchwa³a Rady Miejskiej Pniewy nr XLVIII/
371/06 z dnia 29 maja 2006 r., opubl. Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 112
poz. 2762) jest korekta przebiegu drogi publicznej oznaczonej
symbolem 4KD-D w sposób umo¿liwiaj¹cy symetryczny po-
dzia³ na dzia³ki budowlane przeznaczone pod funkcjê miesz-
kaniow¹ jednorodzinn¹.

Ustalenia projektu planu obejmuj¹ wy³¹cznie dzia³kê nr
2044 nie ograniczaj¹c realizacji ustaleñ ww. obowi¹zuj¹cego

planu miejscowego w tym równie¿ dla dzia³ki nr 2043. Mo¿-
liwo�æ po³¹czenia nowowydzielanych dzia³ek z nieruchomo�ci
nr 2044 i 2043 nie jest przedmiotem ustaleñ planu miejsco-
wego. Projekt planu okre�la zasady podzia³u na dzia³ki i ich
parametry. Kwestiê po³¹czenia reguluj¹ przepisy odrêbne a
przede wszystkim wola w³a�cicieli dzia³ek w sprzeda¿y ich
czê�ci jednej osobie. Zarówno ustalenia obowi¹zuj¹cego pla-
nu jak i projekt jego zmiany w rozumieniu Art. 2 pkt 14 ustawy
z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n.
zmianami) nie naruszaj¹ zapisu o dostêpie do drogi publicznej
potencjalnych dzia³ek budowlanych.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Pniewach
miêdzy ul. Poznañsk¹ a obwodnic¹ miasta nie obejmuje
dzia³ki nr 2043, która w obowi¹zuj¹cym planie miejscowym
ma zapewniony dostêp do drogi publicznej oznaczonej sym-
bolem 5KD-D. Projektowany jej podzia³ uwzglêdniaæ musi
obs³ugê z ww. drogi w sposób bezpo�redni lub poprzez
wydzielenie drogi wewnêtrznej.

W zwi¹zku z art. 6 ustawy z ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zmianami) ustalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego kszta³tuj¹,
wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa w³a-
sno�ci nieruchomo�ci. Na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy z
dnia 2 kwietnia 1997r Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 78, poz. 483) w³asno�æ mo¿e byæ ograniczona tylko
w drodze ustawy i tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza
ona istoty prawa w³asno�ci. W projekcie przedmiotowej zmiany
planu miejscowego nie naruszono wymienionych ustaw.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XXXVI/242/09

Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 29 kwietnia 2009r

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W PNIEWACH MIÊDZY

ULIC¥ POZNAÑSK¥ A OBWODNIC¥ MIASTA � DLA DZ. NR EWID 2044, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

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

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

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewi-
dzianych w planie oraz zwi¹zanych z nimi wykupami terenów
prowadziæ bêd¹ w³a�ciwe jednostki miejskie.
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2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowa-
dziæ bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej, ener-
getycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podsta-
wie przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie gospodarki
odpadami realizowane bêd¹ zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospo-
darki odpadami oraz na podstawie przepisów odrêbnych.

3. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Pniewy.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia re-
alizacji tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu In-
westycyjnego Gminy Pniewy.

5. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no-
�ci od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

Poz. 2094, 2095

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej okre�lonych w planie.

Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) wydatki z bud¿etu gminy,

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy � w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych.

3) udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno � prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.

2095

UCHWA£A Nr XXXVI/244/09 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie zasad oddawania w dzier¿awê lub najem nieruchomo�ci stanowi¹cych w³asno�æ Gminy Pniewy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1,
art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo�ciami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n.
zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê zasady gospodarowania nieruchomo-
�ciami, stanowi¹cymi w³asno�æ Gminy Pniewy, w zakresie
wydzier¿awiania i wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy
lata lub na czas nieoznaczony, z wyj¹tkiem nieruchomo�ci
przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

2. Niniejsze zasady dotycz¹ równie¿ przypadków, gdy po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawieraj¹
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nierucho-
mo�æ.

§2. Nieruchomo�ci mog¹ byæ oddawane w najem lub
dzier¿awê osobom fizycznym lub prawnym w drodze przetar-
gu lub w formie bezprzetargowej, wed³ug zasad okre�lonych
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mo�ciami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.)
i niniejszej uchwale.

§3. 1. Dzier¿awa lub najem nieruchomo�ci na okres po-
wy¿ej 3 lat lub na czas nieoznaczony, a tak¿e w przypadkach
wskazanych w §1 ust. 2, nastêpuje w drodze przetargu, z
zastrze¿eniem §4 i 5 niniejszej uchwa³y.

2. W przypadku nie wy³onienia strony umowy dzier¿awy
lub najmu w I przetargu, og³asza siê II przetarg z mo¿liwo�ci¹
obni¿enia wysoko�ci wywo³awczych stawek czynszu.

3. W przypadku braku oferentów w II przetargu, nieru-
chomo�æ gruntowa lub lokal u¿ytkowy mo¿e byæ odpowied-


