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tym planem ustala się wyposarenie terenu w odpo-
wiednio przygotowane miejsca do tymczasowego 
gromadzenia odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Ponadto jereli wzro[nie zapotrzebowa-
nie na energię, wykonanie stacji transformatorowej 
lub przyEącza energetycznego lery w gestii dyspo-
nenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 
89, poz. 625 z pópn. zm.).

§4. 1. W związku z uchwaleniem przedmiotowe-
go planu gmina uzyska wpEywy do budretu gminy z 
tytuEu podatków od nieruchomo[ci.

2. Zapewnienie obsEugi komunikacyjnej nalery do 
zadaG wEasnych gminy. Dojazd do terenu objętego 
planem jest zapewniony z istniejącej drogi publicz-
nej oraz poprzez wewnętrzny ukEad komunikacyjny.

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 plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) Rada Miejska 
Pniewy uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego terenu aktywizacji gospodar-
czej przy ul. PoznaGskiej w Pniewach dla dziaEek o nr 
geod. 1891/1, 1891/2, 1891/3, 1891/4, 1891/5, 
po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych rozwiązaG z 
ustaleniami Studium uwarunkowaG ikierunków za-
gospodarowania 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 terenu aktywizacji gospodarczej przy 
ul. PoznaGskiej w Pniewach, opracowany w skali 
1:1000, stanowiący zaEącznik 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 uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, którą okre[la zaEącz-
nik nr 1 do uchwaEy ｠ ze względu na czytelno[ć, 
odsunięto o 2 m w skali opracowania planu od rze-
czywistej granicy, okre[lonej liniami rozgranicza-
jącymi tereny orórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania.

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

1) aktywizacji gospodarczej- nalery przez to ro-
zumieć dziaEalno[ć związaną zzabudową techniczno 
- produkcyjną i usEugową, okre[loną w przepisach 
szczególnych i odrębnych;

2) funkcji terenu｠ nalery przez to rozumieć prze-
znaczenie podstawowe;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-
ną odlegEo[ć [ciany budynku od linii rozgraniczają-
cej terenu;

4) planie｠ nalery przez to rozumieć plan, o którym 
mowa w §1 niniejszej uchwaEy;

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) przepisach odrębnych｠ nalery przez to rozu-
mieć przepisy prawa inne nir ustawy, na podstawie 
których uchwalono niniejszą uchwaEę;

7) terenach komunikacji- nalery przez to rozumieć 
drogę publiczną i wewnętrzną;

8) uchwale｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej Pniewy;

9) uciąrliwo[ci dla [rodowiska｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające 
rycie albo dokuczliwe dla otaczającego [rodowiska 
lub je degradujące, powodujące przekraczanie stan-
dardów jako[ci [rodowiska, ustalone w przepisach 
odrębnych;

10) zadrzewieniach i zakrzewieniach｠ nalery przez 
to rozumieć pojedyncze drzewa ikrzewy, a takre ich 
skupiska, wraz zzajmowanym terenem oraz pnącza, 
byliny, trawy.

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

1) tereny zabudowy techniczno- produkcyjnej, 
oznaczone na rysunku symbolami1P, 2P;

2) teren infrastruktury technicznej oznaczony na 
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rysunku symbolem IT;
3) tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku 

symbolami KD-Z, KD-D;
4) teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku 

symbolem KDW.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) sytuowanie budynków i charakter architekto-
niczny nowej zabudowy zgodnie z zasadami okre-
[lonymi w §8 ust 1;

2) jednakowe ksztaEtowanie dachów w granicach 
danego terenu zgodnie z §8 ust 1 pkt.12;

3) dopuszczenie lokalizacji urządzeG reklamowych 
w formie wolnostojących tablic oraz innych tablic 
reklamowych za wyjątkiem pasa drogowego dróg 
publicznych;

4) zakaz sytuowania obiektów budowlanych i 
urządzeG tymczasowych, nie związanych lub koli-
dujących z planowaną funkcją terenu.

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

1) ograniczenie oddziaEywania tymczasowych pró-
deE haEasu do granic terenu, na którym się znajdują;

2) ochronę i rewitalizację zadrzewieG występują-
cych na obszarze planu;

3) zachowanie minimalnej powierzchni biologicz-
nie czynnej na terenach1P, 2Pzgodnie zwskapnika-
mi okre[lonymi w §8 ust 1 pkt 5;

4) zachowanie istniejących urytków le[nych 
zgodnie z §8 ust 1 pkt 6;

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

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

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

8) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz usuwanie ich zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami 
odrębnymi;

9) 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.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego obowiązek prowadzenia badaG arche-
ologicznych podczas inwestycji związanych z zago-
spodarowaniem i zabudowaniem terenu a wymaga-
jących prac ziemnych. Inwestor powinien uzyskać 
pozwolenie na badania archeologiczne przed otrzy-
maniem pozwolenia na budowę.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1. Ustala się morliwo[ć wprowadzania nowych 
zadrzewieG i zakrzewieG o wąskim systemie ukorze-
nienia na terenach IT, KD-Z, KD-D.

2. Ustala się ksztaEtowanie bezpiecznej przestrze-
ni publicznej z zachowaniem dostępno[ci wizualnej, 
wEa[ciwego o[wietlenia terenu oraz zastosowanie 
trwaEych i estetycznych elementów urządzenia ulicy 
i dróg wewnętrznych.

§8. 1. Na terenach zabudowy techniczno - pro-
dukcyjnej, oznaczonych na rysunku symbolami1P, 
2P ustala się następujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) lokalizację obiektów produkcyjnych, skEadów i 
magazynów, budowli i instalacji przemysEowych a 
takre infrastruktura techniczna i komunikacyjna;

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy usEugowej 
nie kolidującej z przeznaczeniem okre[lonym w pkt 
1;

3) lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem nie-
przekraczalnych linii zabudowy, okre[lonych w pla-
nie;

4) powierzchnia zabudowy nie większa nir 60% 
powierzchni dziaEki budowlanej;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 
nir 20% powierzchni dziaEki budowlanej;

6) zachowanie na terenie 2P obszarów urytków 
le[nych wydzielonych liniami rozgraniczającymi 
jako tereny o rórnych zasadach zagospodarowania, 
zgodnie z rysunkiem, które stanowić mogą minimal-
ną powierzchnię biologicznie czynną na dziaEce;

7) zachowanie terenu wolnego od zabudowy 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku strefy zieleni to-
warzyszącej obiektom budowlanym ze względu na 
trudne warunki gruntowe;

8) maksymalna wysoko[ć budynków - 15 m;
9) dopuszczenie lokalizacji budynku magazynu 

wysokiego skEadowania o maksymalnej wysoko[ci 
25 m w minimalnej odlegEo[ci 150 m od poEudnio-
wej linii rozgraniczającej terenu 1P;

10) dopuszczenie lokalizacji urządzeG techno-
logicznych, budowli i instalacji przemysEowych o 
wys. od 25 do 65 m przy czym Eączna powierzchnia 
tych urządzeG stanowić more nie więcej nir 5% po-
wierzchni zabudowy o której mowa w pkt 4;

11) zgEaszanie do Szefostwa SEurby Ruchu Lot-
niczego SiE Powietrznych RP wszelkich obiektów o 
wysoko[ci równej i większej jak 50 m npt. przed 
wydaniem pozwolenia na budowę;

12) stosowanie wszelkich form dachów, jednak 
w przypadku stosowania dachów stromych w bu-
dynkach halowych ustala się kąt nachylenia poEaci 
dachowych ｠ nie większy nir 20°;

13) obowiązek zastosowania rozwiązaG o wyso-
kich walorach architektonicznych w obiektach, ze 
szczególnym uwzględnieniem elewacji budynków 
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od strony ul. PoznaGskiej;
14) obowiązek wyposarenia w system kanalizacji 

deszczowej wszelkich parkingów, placów i dojaz-
dów posiadających utwardzone nawierzchnie przy 
czym w przypadku nawierzchni nieutwardzonej na-
lery zabezpieczyć [rodowisko gruntowo ｠ wodne 
przed infiltracją zanieczyszczeG;

15) ogrodzenie arurowe, odpowiadające formą, 
materiaEem i kolorystyką zabudowie kubaturowej 
dziaEki, o wysoko[ci do 1,8 m, uzupeEnione pnącza-
mi lub rywopEotem;

16) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatoro-
wych, wolnostojących lub wbudowanych w budyn-
ki z zastrzereniem §16 ust. 1 pkt 8;

17) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych 
dla pojazdów samochodowych, w tym dla pojaz-
dów osób niepeEnosprawnych, w granicach dziaEki 
budowlanej:

a) co najmniej 3 stanowiska postojowe na 100 
m2 powierzchni urytkowej obiektów biurowo-admi-
nistracyjnych,

b) co najmniej 2 stanowiska postojowe na 1000 
m2 powierzchni urytkowej obiektów przemysEo-
wych,

c) co najmniej 2 stanowiska postoju dla samocho-
dów cięrarowych na 1000 m2 powierzchni maga-
zynowej w obiektach budowlanych, przy czym dla 
obiektów wielofunkcyjnych sumaryczna liczba sta-
nowisk postojowych wynikającą z ww. normatywu 
parkingowego;

18) obsEuga komunikacyjna zjazdami z terenów 
dróg publicznych i wewnętrznych oraz terenu IT.

2. Dla terenów 1P, 2P ustala się następujące za-
sady podziaEu:

1) ksztaEtowanie granic wydzielanych dziaEek rów-
nolegle do linii rozgraniczających terenu;

2) dla kardej nowo wydzielanej dziaEki ustala się 
obowiązek zachowania parametrów powierzchni za-
budowy i powierzchni biologicznie czynnej, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 4 i 5;

3) minimalna powierzchnia dziaEki ｠ 10000 m2 z 
uwzględnieniem pkt 4;

4) dopuszcza się podziaEy geodezyjne, inne nir 
ustalone w pkt 3 dla wydzielenia dziaEek pod obiek-
ty infrastruktury technicznej i drogi wewnętrzne na 
terenach oraz dla wydzielenia dziaEek w celu regula-
cji granic miedzy sąsiadującymi nieruchomo[ciami.

§9. 1. Na terenie infrastruktury technicznej, ozna-
czonym na rysunku symbolem IT ustala się następu-
jące parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;
2) dopuszczenie lokalizacji jezdni, poboczy, chod-

ników, [cierek rowerowych i innych elementów 
infrastruktury transportowej zgodnie z ustaleniami 
planu i przepisami odrębnymi;

3) szeroko[ć pasa terenu od 3 do 5 m;
4) zakaz podziaEu.
2. Do terenów o których mowa w ust. 1 ustala się 

dostęp z przylegEych dróg publicznych i wewnętrz-
nych.

§10. 1. Na terenach dróg publicznych oznaczo-
nych na rysunku symbolami KD-Z, KD-D ustala się 
następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) KD-Z droga klasy zbiorczej;
2) KD-D droga klasy dojazdowej;
3) stosowanie parametrów jezdni, poboczy, chod-

ników, [cierek rowerowych i innych elementów 
infrastruktury transportowej zgodnie z ustaleniami 
planu i przepisami odrębnymi;

4) lokalizację placu do zawracania dla samocho-
dów cięrarowych na póEnocnym zakoGczeniu terenu 
KD-D;

5) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej;

6) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu;

7) zakaz podziaEu;

§11. 1. Na terenie drogi wewnętrznej oznaczo-
nym na rysunku symbolem KDW ustala się następu-
jące zasady zagospodarowania terenu:

1) stosowanie parametrów jezdni, poboczy, chod-
ników, [cierek rowerowych i innych elementów 
infrastruktury transportowej zgodnie z ustaleniami 
planu i przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej;

3) zakaz podziaEu;
4) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu.

§12. 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.

§13. W planie:
1) nie wyznacza się terenów wymagających wsz-

częcia postępowania scalania i podziaEu nierucho-
mo[ci wrozumieniu przepisów odrębnych;

2) nie okre[la się szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci wrozumieniu 
przepisów odrębnych.

§14. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się przy 
lokalizacji zabudowy obowiązek wykonania odpo-
wiednich badaG geotechnicznych igruntowo-wod-
nych.

§15. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:

1) zachowanie ciągEo[ci powiązaG przestrzennych 
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i funkcjonalnych jezdni, poboczy, chodników z ist-
niejącym i projektowanym ukEadem sieci drogowo-
ulicznej;

2) zakaz lokalizacji urządzeG i obiektów przesEania-
jących i utrudniających ruch pieszych, rowerzystów 
i pojazdów samochodowych;

3) na terenach komunikacji stosowanie organizacji 
ruchu i rozwiązaG umorliwiających sprawne i naj-
mniej kolizyjne poruszanie się wszystkich uczestni-
ków ruchu;

4) dopuszczenie zmiany geometrii i rozmieszcze-
nia: jezdni, poboczy, chodników pod warunkiem za-
chowania przepisów, zasad wiedzy technicznej oraz 
wszystkich wymaganych planem elementów i ich 
minimalnych parametrów;

5) uwzględnienie wymagaG technicznych wynika-
jących z o[wietlenia terenów komunikacji oraz lo-
kalizacji istniejących i planowanych urządzeG infra-
struktury technicznej.

§16. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala się:

1) zachowanie istniejącej sieci i urządzeG infra-
struktury technicznej;

2) zaopatrzenie w wodę wyEącznie z wodociągo-
wej sieci miejskiej lokalizowanej na terenach komu-
nikacji i infrastruktury technicznej;

3) odprowadzenie [cieków komunalnych wyEącz-
nie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;

4) odprowadzenie [cieków w postaci wód opa-
dowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczo-
wej, rowów lub zagospodarowanie ich w granicach 
wEasnej dziaEki po ich uprzednim podczyszczeniu w 
piaskownikach i separatorach substancji ropopo-
chodnych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, 
przy czym lokalizację sieci kanalizacji deszczowej 
ustala się na terenach komunikacji;

5) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej 
paliw pEynnych, gazowych i staEych charakteryzu-
jących się niskimi wskapnikami emisji oraz alterna-
tywne pródEa energii;

6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
7) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej 

sieci elektroenergetycznej;
8) w przypadku projektowania stacji transforma-

torowych jako wbudowanych w budynki pomiesz-
czenia na ten cel nalery zlokalizować na poziomie 
,,0ｦ, w przypadku stacji wolnostojących typu miej-
skiego grunty pod stacje nalery wydzielić w posta-
ci samodzielnych dziaEek o powierzchni 50 do 70 
m2posiadających dostęp do drogi publicznej;

9) lokalizację nowych linii elektroenergetycznych 
wyEącznie jako kablowych, sytuowanych na tere-
nach komunikacji i infrastruktury technicznej;

10) lokalizację węzEów telekomunikacyjnych i sza-
fek kablowych na terenach komunikacji i infrastruk-
tury technicznej;

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej dopusz-
cza się:

1) rozbudowę i przebudowę istniejących sieci i 
urządzeG infrastruktury technicznej;

2) usunięcie kolizji projektowanych obiektów bu-
dowlanych z istniejącymi sieciami infrastruktury 
technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) lokalizację nowych sieci infrastruktury tech-
nicznej na terenach dróg publicznych, wewnętrz-
nych i terenach infrastruktury technicznej, zgodnie 
z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;

4) przebudowę istniejących napowietrznych linii 
elektroenergetycznych;

5) lokalizację przyEączy do sieci infrastruktury 
technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) retencjonowanie wód opadowych i ich wtórne 
wykorzystanie do celów bytowo-gospodarczych;

7) lokalizację stacji bazowych telefonii komórko-
wej.

§17. Nie okre[la się innych nir dotychczasowe 
sposobów i terminów tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzenia i urytkowania terenów, do czasu 
ich zagospodarowania zgodnego z uchwaEą.

§18. 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.

§19. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi.

§20. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczcy
Rady Miejskiej

(-) PaweE Prętki



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 169 ｠ 18262 ｠ Poz. 3187



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 169 ｠ 18263 ｠ Poz. 3187

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 pópn. zm.) 
Rada Miasta Pniewy postanawia, ir w związku z nie 
zEoreniem uwag do projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji 
gospodarczej przy ul. PoznaGskiej w Pniewach Rada 
Miasta Pniewy nie rozstrzyga o sposobie ich rozpa-
trzenia.

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) UdziaE 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 LI/321/10

Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

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

GOSPODARCZEJ PRZY UL. POZNAFSKIEJ W PNIEWACH

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr LI/321/10

Rady Miejskiej Pniewy
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ PNIEWY O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCO-
WYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ 

PRZY UL. POZNAFSKIEJ W PNIEWACH, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA


