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UCHWA£A Nr XXXIII/217/08 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
     zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej i us³ug o�wiaty w Lubosinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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) oraz 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 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 i Nr 201, poz.
1237), Rada Miejska Pniewy uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ek nr 129 i 121/17 po³o¿onych w
Lubosinie, po stwierdzeniu zgodno�ci przyjêtych rozwi¹zañ z
ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Pniewy, zwany dalej �pla-
nem�.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu, zwany dalej �rysunkiem�, zatytu³owany
�Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tere-
nów zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej i us³ug o�wiaty
w Lubosinie�, 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.

3. Granicê obszaru objêtego planem przedstawia rysu-
nek.

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

3) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê zabudowy, na której musz¹ siê znajdowaæ �ciany
frontowe budynków;

4) ogrodzeniu a¿urowym - nale¿y przez to rozumieæ ogrodze-
nie, w którym udzia³ powierzchni pe³nej wynosi najwy¿ej
30%;

5) 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;

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

7) 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;

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

9) tablicy informacyjnej - nale¿y przez to rozumieæ element
systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przy-
rodniczej lub edukacji ekologicznej,

10) 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 obowi¹zuj ¹ ustalenia szczegó³owe;

11) 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;
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12) zadrzewieniach i za krzewieniach - 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;

13) zieleni izolacyjno - krajobrazowej - nale¿y przez to rozu-
mieæ zadrzewienia i zakrzewienia, g³ównie zimozielone
formowane w kszta³cie pasów lub szpalerów, wzd³u¿
terenów o ró¿nym przeznaczeniu.

Rozdzia³ II

Ustalenia ogólne

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

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 3MN;

2) teren zabudowy us³ugowej, oznaczony na rysunku symbo-
lem U;

3) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku symbolem
US;

4) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone na rysunku symbo-
lami 1KDW, 2KDW, 3KDW;

5) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku symbola-
mi 1KD-Z, 2KD-D.

§4. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê:

1) zakaz lokalizacji, budowania i rozbudowywania obiektów
budowlanych i urz¹dzeñ, które wp³ywaj¹ negatywnie na
³ad przestrzenny, a w tym:

a) reklam przes³aniaj¹cych istotne elementy i detale ar-
chitektoniczne elewacji budynków, np.: portale i okna,
balustrady, gzymsy itp.,

b) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem
urz¹dzeñ zaplecza budów lokalizowanych w bezpo-
�rednim s¹siedztwie terenu budowy,

c) ogrodzeñ pe³nych z elementów prefabrykowanych;

2) jednakowe kszta³towanie dachów w granicach danego
terenu zgodnie z zapisami w §8 -9.

§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
obligatoryjne sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na �ro-
dowisko w rozumieniu przepisów odrêbnych, z wyj¹tkiem
lokalizacji przedsiêwziêæ inwestycji celu publicznego;

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

3) gromadzenie i segregacjê odpadów w miejscach ich po-
wstawania oraz usuwanie ich zgodnie z gminnym planem
gospodarki odpadami i przepisami odrêbnymi;

4) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjne - krajobrazowej w
formie rzêdu drzew i krzewów, zgodnie z rysunkiem;

5) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich powierzchni wol-
nych od utwardzenia;

6) 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;

7) stosowanie na terenach MN i U w nasadzeniach drzew i
krzewów gatunków zimozielonych akceptuj¹cych warunki
�rodowiska zurbanizowanego, w ilo�ci co najmniej 50%
nasadzeñ na dzia³ce;

8) nastêpuj¹ce rodzaje terenów wymagaj¹cych komfortu
akustycznego zgodnie z przepisami odrêbnymi:

a) tereny oznaczone na rysunku symbolami 1MN, 2MN,
3MN dla których obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy
ha³asu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej,

b) teren oznaczone na rysunku symbolem U, dla którego
nale¿y d¹¿yæ do zapewnienia odpowiedniego komfortu
akustycznego, w szczególno�ci dla pomieszczeñ prze-
znaczonych na sta³y pobyt ludzi.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê dla ochro-
ny archeologicznego dziedzictwa kulturowego obowi¹zek
prowadzenia badañ archeologicznych podczas inwestycji
zwi¹zanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu, a
wymagaj¹cych prac ziemnych. Inwestor powinien uzyskaæ
pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzymaniem
pozwolenia na budowê.

§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.

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu

§8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczonych na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 3MN,
ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

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

2) w przypadku lokalizacji budynku wzd³u¿ nieprzekraczalnej
linii zabudowy wycofanie budynku nie mo¿e przekraczaæ
5 m od tej linii;

3) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
uk³adzie wolnostoj¹cym;

4) lokalizacja na dzia³ce budowlanej jednego budynku lub
segmentu mieszkalnego;
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5) dopuszczenie lokalizacji jednego budynku gara¿owego
albo gospodarczego;

6) maksymalna wysoko�æ budynku gara¿owego albo gospo-
darczego - 4,8 m;

7) dopuszczenie sytuowania �cian budynku gara¿y albo bu-
dynku gospodarczego bezpo�rednio przy granicy z s¹sied-
ni¹ dzia³k¹;

8) maksymalna powierzchnia zabudowy:

a) 25% powierzchni dzia³ki na terenach 1MN, 2MN,

b) 20% powierzchni dzia³ki na terenie 3MN;

9) minimalna powierzchnia zieleni:

a) 40% powierzchni dzia³ki na terenach 1MN, 2MN,

b) 50% powierzchni dzia³ki na terenie 3MN;

10) zachowanie strefy zieleni i wód, wolnej od zabudowy na
terenie 3MN zgodnie z oznaczeniem na rysunku;

11) maksymalna wysoko�æ zabudowy - 9,5 m;

12) stosowanie dachów stromych o k¹cie pochylenia syme-
trycznych wzglêdem kalenicy po³aci dachowych od 38° do
45°;

13) pokrycie dachu stromego - dachówka lub materia³ da-
chówkopodobny;

14) wysoko�æ ogrodzenia:

a) dzia³ek od strony terenów dróg publicznych i we-
wnêtrznych - nie wiêcej ni¿ 1,50 m, w tym w czê�ci
powy¿ej wysoko�ci 0,40 m wy³¹cznie ogrodzenia a¿u-
rowe, nie wymienionego w lit. a - nie wiêcej ni¿
1,80 m;

15) w zakresie zasad podzia³u minimalna szeroko�æ frontu
dzia³ek dla zabudowy wolnostoj¹cej wynosi 20 m;

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

a) 600 m2 dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj¹cej na
terenach 1MN, 2MN,

b) 1000 m2 dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj¹cej
na terenie 3MN;

17) dopuszczenie podzia³u na dzia³ki zgodnie z oznaczeniem
na rysunku;

18) nakaz zapewnienia co najmniej 2 stanowisk postojowych
na ka¿de mieszkanie;

19) obs³uga pojazdami samochodowymi terenu:

a) 1MN - z terenów 2KD-D, 1KDW i 2KDW,

b) 2MN - z terenów 1KD-Z, 2KD-D i 3KDW,

c) 3MN - z terenów 2KD-D i 3KDW;

20) dopuszczenie umieszczenie na elewacji budynku, na wy-
soko�ci kondygnacji parteru, szyldów o powierzchni ³¹cznej
do 2 m2;

21) dopuszczenie umieszczenie na ogrodzeniu dzia³ek od stro-
ny terenów komunikacji lub na elewacji budynku na
wysoko�ci kondygnacji parteru tablic informacyjnych.

Poz. 656

2. Zasady wydzielania dzia³ek budowlanych, o których
mowa w ust. 1 pkt 15-16 nie dotycz¹ wydzielenia dzia³ek pod
obiekty infrastruktury technicznej na terenach oraz w celu
regulacji granic miedzy s¹siaduj¹cymi nieruchomo�ciami.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje siê
lokalizacji reklam i wolnostoj¹cych stacji bazowych i masztów
antenowych telefonii komórkowej.

§9. 1. Na terenie zabudowy us³ugowej, oznaczonym na
rysunku symbolem U, ustala siê nastêpuj¹ce parametry i
wska�niki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1) zabudowa sakralna, kultu religijnego i o�wiaty;

2) dopuszczenie lokalizacji budynku mieszkalnego zwi¹zane-
go z przeznaczeniem okre�lonym w pkt 1 o powierzchni
nie przekraczaj¹cej 250 m2;

3) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy - 60% powierzchni
dzia³ki;

5) minimalna powierzchnia zieleni - 20% powierzchni dzia³ki;

6) maksymalna wysoko�æ budynku - 15 m;

7) stosowanie dowolnej formy dachu

8) dopuszczenie lokalizacji akcentu urbanistyczno - architek-
tonicznego w postaci wyniesienia fragmentu budynku lub
wie¿y, do wysoko�ci 25 m i powierzchni w rzucie pozio-
mym 150 m2;

9) dopuszczenie lokalizacji zieleni izolacyjno - krajobrazowej
wzd³u¿ zachodniej i pó³nocnej granicy terenu;

10) nakaz zapewnienia co najmniej 2 stanowisk postojowych
na ka¿de mieszkanie i 1 stanowiska na 5 zatrudnionych w
us³udze o�wiaty z uwzglêdnieniem pkt 11;

11) dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych zwi¹za-
nych z obiektem sakralnym, kultu religijnego na terenie
US, zgodnie z oznaczeniem na rysunku;

12) obs³uga pojazdami samochodowymi z terenu 1KD-Z i
drogi przyleg³ej - poza obszarem planu;

13) podzia³ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1500 m2.

2. Zasady wydzielania dzia³ek budowlanych, o których
mowa w ust. 1 pkt 13 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.

§10. 1. Na terenie sportu i rekreacji, oznaczonym na
rysunku symbolem US, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zago-
spodarowania:

1) przeznaczenie - budowle us³ugowe w zakresie sportu i
rekreacji;

2) przeznaczenie dopuszczalne - parking i zieleñ;

3) lokalizacja obiektów ma³ej architektury, znaków informa-
cyjnych oraz plenerowych urz¹dzeñ sportowo - rekreacyj-
nych przeznaczonych do rekreacji czynnej i biernej, boisk,
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niewielkich urz¹dzeñ s³u¿¹cych utrzymaniu porz¹dku, w
tym siatek ochronnych do pi³ek, urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej a tak¿e szatni, sanitariatów, pomieszczeñ go-
spodarczych o ³¹cznej powierzchni zabudowy nie przekra-
czaj¹cej 350 m2;

4) lokalizacjê zieleni izolacyjno - krajobrazowej zgodnie z
oznaczeniem na rysunku;

5) dopuszczenie lokalizacji boisk do gier zespo³owych o
parametrach okre�lonych zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku;

6) minimalna powierzchnia zieleni - 40% powierzchni dzia³ki;

7) ogrodzenia a¿urowe wzd³u¿ granic terenów o wysoko�ci
do 1,8 m;

8) dopuszczenie urz¹dzenia miejsc zabaw dla dzieci;

9) dopuszczenie lokalizacji ma³ogabarytowej, wolno stoj¹cej
stacji transformatorowej;

10) nakaz zapewnienia co najmniej 10 stanowisk postojowych
dla samochodów osobowych i co najmniej 30 stanowisk
dla rowerów, w strefie oznaczonej na rysunku;

11) obs³uga pojazdami samochodowymi z terenu 1KD-Z i
drogi przyleg³ej.

12) podzia³ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1500 m2.

2. Zasady wydzielania dzia³ek budowlanych, o których
mowa w ust. 1 pkt 12 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.

§11. 1. Na terenach dróg wewnêtrznych, oznaczonych
na rysunku planu symbolem 1KDW, 2KDW, 3KDW, ustala siê
sytuowanie pieszo - jezdni o szeroko�ci 5,0 m.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê:

1) usytuowanie dodatkowych, innych ni¿ ustalony w ust. 1,
pkt 1 elementów infrastruktury transportowej, zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

2) lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.

§12. 1. Na terenach dróg publicznych, oznaczonych na
rysunku planu symbolami 1KD-Z, 2KD-D, ustala siê:

1) klasê zbiorcz¹ dla drogi na terenie 1KD-Z;

2) klasê dojazdow¹ dla drogi na terenie 2KD-D;

3) sytuowanie na terenie 1KD-Z drogi pieszo - rowerowej o
szeroko�ci co najmniej 3,0 m;

4) sytuowanie na terenie 2KD-D pieszo - jezdni o szeroko�ci
co najmniej 6,0 m.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siê:

1) usytuowanie dodatkowych, innych ni¿ ustalony w ust. 1,
pkt 3 i 4 elementów infrastruktury transportowej, zgodnie
z przepisami odrêbnymi;

2) lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje siê
wyznaczania stanowisk postojowych.

§13. 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.

§14. 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.

§15. W zakresie szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy nie podejmuje siê ustaleñ.

§16. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji ustala siê:

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

2) zachowanie ci¹g³o�ci powi¹zañ elementów pasa drogo-
wego, w szczególno�ci pieszo - jezdni, w granicy obszaru
planu oraz z zewnêtrznym uk³adem komunikacyjnym;

3) uwzglêdnienie wymagañ technicznych wynikaj¹cych z
o�wietlenia terenów komunikacji oraz lokalizacji istniej¹-
cych i planowanych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji dopuszcza siê:

1) zachowanie istniej¹cej infrastruktury transportowej z do-
puszczeniem jej rozbudowy lub przebudowy zgodnie z
ustaleniami planu;

2) zmiany geometrii i rozmieszczenia: pieszo - jezdni, drogi
pieszo - rowerowej pod warunkiem zachowania przepi-
sów, zasad wiedzy technicznej oraz wszystkich wymaga-
nych planem elementów i ich minimalnych parametrów

§17. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej ustala siê:

1) zachowanie istniej¹cej sieci i urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej;

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

3) odprowadzenie �cieków komunalnych do sieci kanalizacji
sanitarnej, z uwzglêdnieniem ust. 2 pkt 2;

4) odprowadzenie wód opadowych do istniej¹cej sieci kana-
lizacji deszczowej z uwzglêdnieniem ust. 2 pkt 6 i 7;

5) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw p³yn-
nych, gazowych i sta³ych charakteryzuj¹cych siê niskimi
wska�nikami emisji oraz alternatywne �ród³a energii;
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6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elek-
troenergetycznej;

7) lokalizacjê nowych linii elektroenergetycznych wy³¹cznie
jako kablowych, sytuowanych na terenach dróg publicz-
nych i wewnêtrznych;

8) lokalizacjê nowych linii telekomunikacyjnych wy³¹cznie
jako kablowych, sytuowanych na terenach dróg publicz-
nych i wewnêtrznych;

9) lokalizacjê szafek kablowych na terenach dróg publicz-
nych i innych terenach.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej dopuszcza siê:

1) rozbudowê i przebudowê istniej¹cych sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej;

2) stosowanie szczelnych zbiorników bezodp³ywowych do
odprowadzenia �cieków komunalnych przy zapewnieniu
wywozu ich zawarto�ci na oczyszczalniê �cieków, do czasu
wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej;

3) stosowanie instalacji zbiornikowych na gaz p³ynny z po-
jedynczym zbiornikiem o pojemno�ci do 7 m3, przeznaczo-
nych do zasilania instalacji gazowych w budynkach miesz-
kalnych jednorodzinnych, do czasu realizacji sieci gazo-
wej;

4) usuniêcie kolizji projektowanych obiektów budowlanych z
istniej¹cymi sieciami infrastruktury technicznej zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

5) lokalizacjê przy³¹czy do sieci infrastruktury technicznej
zgodnie z przepisami odrêbnymi;

6) retencjonowanie wód opadowych na terenach MN i US z
ich wtórnym wykorzystaniem do celów bytowo - gospo-
darczych do czasu wbudowania sieci kanalizacji deszczo-
wej;

7) odprowadzenie wód opadowych do istniej¹cych rowów
przydro¿nych do czasu wbudowania sieci kanalizacji desz-
czowej.

§18. 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.

§19. 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.

Rozdzia³ III

Przepisy koñcowe

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

§21. 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 XXXIII/217/08

Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWO - US£UGO-

WEJ I US£UG O�WIATY W LUBOSINIE.

Poz. 656

W zwi¹zku z nie z³o¿eniem uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy

mieszkaniowo - us³ugowej i us³ug o�wiaty w Lubosinie Rada
Miejska Pniewy nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXIII/217/08

Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWO - US£UGOWEJ I US£UG O�WIATY

W LUBOSINIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH
GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

§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.

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.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej okre�lonych w planie. Finansowanie inwesty-
cji 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 publiczne - prywatnego - �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.


