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UCHWAŁA Nr XLV/244/10 

RADY GMINY W PNIEWACH 

z dnia 17 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy  

uchwalonego uchwałą nr XXIX/208/2002 Rady Gminy w Pniewach z dnia 28 czerwca 2002r. 
na obszarze działek nr ewidencyjny 46 i 29, położonych w sołectwie Osieczek. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwiņzku z art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póŎniejszymi zmianami) oraz  
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎniejszymi zmiana-
mi) uchwala siň zmianň miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Pniewy 
uchwalonego uchwałņ nr XXIX/208/2002 Rady 
Gminy w Pniewach z dnia 28 czerwca 2002r.” 
zwanņ „miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze działek nr ewidencyj-
ny 46 i 29, połoŐonych w sołectwie Osieczek  
gm. Pniewy” 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1. Stwierdza siň zgodnoŌń niniejszego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go z ustaleniami „Studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pniewy” zatwierdzonym uchwałņ Rady Gminy w 
Pniewach nr XVII/126/2000 z dnia 30 sierpnia 
2000r. z póŎniejszymi zmianami. 

§ 2. Integralnņ czňŌciņ planu jest niniejsza 
uchwała oraz nastňpujņce załņczniki do uchwały: 

1) Załņcznik nr 1 – rysunek planu wykonany w 
skali 1:1000; 

2) Załņcznik nr 2 – wykaz uwag nie uwzglňdnio-
nych w projekcie planu; 

3) Załņcznik nr 3 – okreŌlenie sposobu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji infrastruktury 
technicznej z zakresu zadaŊ własnych gminy. 

§ 3. Plan obejmuje teren działek nr ewidencyj-
ny 46 i 29, połoŐonych w sołectwie Osieczek w 
gminie Pniewy. 

§ 4.1. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ 
nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku pla-
nu stanowiņcym załņcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały: 

 

 

1) granice obszaru objňtego planem, 

2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu, 

3) linie rozgraniczajņce tereny o tym samym prze-
znaczeniu lecz róŐnym sposobie zagospodaro-
wania, 

4) linie zabudowy nieprzekraczalne, 

5) oznaczenia literowe i cyfrowe. 

2. Proponowany podział na działki budowlane 
nie jest obowiņzujņcy. Inny podział na działki bu-
dowlane jest moŐliwy na zasadach okreŌlonych w 
dalszych ustaleniach planu. 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, niewymienione w ust. 1 i 2, majņ charakter 
fakultatywny. 

§ 5.1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest: 

1) umoŐliwienie realizacji zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej na obszarze planu, 

2) ochrona interesu publicznego, lokalnego i po-
nadlokalnego, na obszarze projektowanego ze-
społu zabudowy w zakresie: 

a) ochrony wartoŌciowych elementów Ōrodo-
wiska przyrodniczego, 

b) stworzenie prawidłowego układu komuni-
kacji, 

c) zabezpieczenie terenów pod lokalizacjň 
obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury technicz-
nej, 

3) uzyskanie ładu przestrzennego. 

2. Zadaniem planu jest stworzenie podstawy 
do prowadzenia działalnoŌci inwestycyjnej na 
obszarze objňtym planem. 

§ 6.1. Przedmiotem ustaleŊ planu jest przezna-
czenie terenów i ich podział a w tym na: 

1) tereny strefy zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej – oznaczone w planie symbolem MN, 
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2) tereny strefy komunikacji: 

a) wewnňtrznej, niepublicznej, oznaczonej 
symbolem KDW, 

b) zewnňtrznej, publicznej, oznaczone symbo-
lem KDZ, 

3) teren strefy zieleni leŌnej, oznaczony symbo-
lem ZL. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, pkt 1 i 2, 
mogņ byń w całoŌci wykorzystane zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym lub czňŌciowo pod-
stawowym i dopuszczalnym, na zasadach okre-
Ōlonych w dalszych przepisach. 

§ 7. Ilekroń w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) planie – naleŐy przez to rozumień ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1, 

2) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, sta-
nowiņcy załņcznik do niniejszej uchwały, 

3) przepisach ogólnych i odrňbnych – naleŐy 
przez to rozumień przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi, 

4) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie, które przewaŐa na 
terenie, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenia inne niŐ podsta-
wowe, które uzupełniajņ lub wzbogacajņ 
przeznaczenie podstawowe, a które mogņ byń 
realizowane z zachowaniem warunków poda-
nych w ustaleniach szczegółowych, 

6) strefie funkcjonalnej – naleŐy przez to rozu-
mień wszystkie tereny w granicach opraco-
wania planu o tym samym przeznaczeniu 
podstawowym i dopuszczalnym, 

7) terenie - naleŐy przez to rozumień teren sta-
nowiņcy czňŌń strefy funkcjonalnej, wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczajņ-
cymi, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień wyznaczonņ w planie liniň 
zabudowy okreŌlajņcņ minimalnņ dopusz-
czalnņ odległoŌń Ōciany budynku od linii roz-
graniczajņcej lub granicy działki z uwzglňd-
nieniem wszelkich elementów wysuniňtych 
poza lico Ōciany jak balkony, tarasy, gzymsy, 
wykusze, 

9) usługach - naleŐy przez to rozumień samo-
dzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia 
w budynkach o funkcjach innych niŐ usługo-
we, słuŐņce zaspokajaniu potrzeb ludnoŌci,  
z wyłņczeniem produkcji przemysłowej, 

10) usługach nieuciņŐliwych - naleŐy przez to ro-
zumień usługi, których uciņŐliwoŌń nie wykra-
cza poza granice działki i które nie zaliczajņ 
siň, według obowiņzujņcych przepisów pra-
wa, do przedsiňwziňń mogņcych znaczņco 
oddziaływań na Ōrodowisko, 

11) powierzchni biologicznie czynnej - naleŐy 
przez to rozumień powierzchniň działki nie 
utwardzonņ z wytworzonņ warstwņ glebowņ i 
trwałņ roŌlinnoŌciņ w tym istniejņcym drze-
wostanem, 

12) działce budowlanej – naleŐy przez to rozu-
mień nieruchomoŌń gruntowņ lub działkň 
gruntu, której wielkoŌń i dostňp do drogi pu-
blicznej, oraz niezbňdne wyposaŐenie w urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej, spełniajņ 
wymogi realizacji obiektów budowlanych, 
wynikajņcych z przepisów odrňbnych i aktów 
prawa miejscowego. 

§ 8. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ 
nastňpujņce wymogi w zakresie ochrony Ōrodowi-
ska naturalnego, przyrody i krajobrazu kulturowe-
go: 

1) zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, z 
uwzglňdnieniem ustaleŊ pkt 2, 

2) na całym obszarze obowiņzujņ zasady zago-
spodarowania okreŌlone w przepisach odrňb-
nych i szczególnych ustanawiajņcych Obszar 
Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki Jezior-
ki”, miňdzy innymi: 

a) zakaz realizacji przedsiňwziňń mogņcych 
znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko zgod-
nie z przepisami szczególnymi odrňbnymi, 
przy czym nie dotyczy to przedsiňwziňń słu-
Őņcych obsłudze ruchu komunikacyjnego i 
turystycznego, elementów infrastruktury 
technicznej oraz przedsiňwziňń bezpoŌred-
nio zwiņzanych z rolnictwem i przemysłem 
spoŐywczym, 

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych w 
pasie szerokoŌci 100m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych, 

3) na terenach strefy zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN dopuszcza siň działalnoŌń 
gospodarczņ o charakterze usługowym, o ta-
kich rozwiņzaniach technicznych i technolo-
gicznych, które gwarantujņ eliminowanie po-
nadnormatywnego oddziaływania na Ōrodowi-
sko poza terenem, do którego jednostka ma ty-
tuł prawny, 

4) okreŌla siň nastňpujņce zasady ochrony powie-
trza, wód, gleby, i ziemi przed zanieczyszcze-
niami: 
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a) ochrona powietrza, wód, gleby, i ziemi 
przed zanieczyszczeniami winna byń reali-
zowana zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami szczególnymi i odrňbnymi, 

b) obowiņzuje utrzymanie poziomów substan-
cji w powietrzu poniŐej dopuszczalnych dla 
nich poziomów lub co najmniej na tych po-
ziomach, oraz zmniejszenie poziomów sub-
stancji w powietrzu co najmniej do dopusz-
czalnych, gdy nie sņ one dotrzymane, 

c) obowiņzuje utrzymanie jakoŌci wód powy-
Őej, albo co najmniej na poziomie wymaga-
nym w przepisach odrňbnych, oraz dopro-
wadzanie jakoŌci wód co najmniej do wy-
maganego przepisami poziomu, gdy nie jest 
on osiņgniňty, 

d) obowiņzuje ochrona powierzchni ziemi po-
legajņca na zapewnieniu jak najlepszej jej 
jakoŌci w szczególnoŌci miňdzy innymi po-
przez utrzymanie jakoŌci gleby i ziemi po-
wyŐej lub co najmniej na poziomie wyma-
ganych standardów, oraz doprowadzenie 
jakoŌci gleby i ziemi co najmniej do wyma-
ganych standardów, gdy nie sņ one dotrzy-
mane, 

5) ochrona akustyczna winna byń realizowana 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami szcze-
gólnymi i odrňbnymi, 

6) zasady gospodarowania odpadami, obowiņzki 
posiadaczy odpadów, gromadzenie odpadów, 
winny byń zgodne z obowiņzujņcymi przepisa-
mi szczególnymi i odrňbnymi oraz podporzņd-
kowane aktualnie obowiņzujņcemu gminnemu 
planowi gospodarki odpadami, 

7) ochronie podlegajņ istniejņce, wartoŌciowe 
drzewa; wycinanie drzew dopuszcza siň wy-
łņcznie za zgodņ właŌciwych organów, 

8) obowiņzuje wprowadzanie zieleni urzņdzonej, 
towarzyszņcej obiektom kubaturowym, przy 
czym minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna nieleŌna winna wynosiń min. 55% po-
wierzchni wydzielonego terenu nieleŌnego, 

9) obowiņzuje stosowanie ogrzewania niskoemi-
syjnego, nie powodujņcego zanieczyszczenia 
Ōrodowiska ponad dopuszczalne poziomy (itp.: 
gazowego, elektrycznego, olejowego itp.). 

§ 9. Na obszarze objňtym planem obowiņzuje 
prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod nadzo-
rem archeologicznym. 

§ 10.1. Ustala siň zasady umieszczania reklam i 
znaków informacyjno-plastycznych: 

1) obowiņzuje zakaz umieszczania reklam i zna-
ków informacyjno-plastycznych: 

a) w sposób utrudniajņcy ruch pieszy i kołowy, 

b) w sposób utrudniajņcy odczytanie znaków 
drogowych, nazw ulic i numerów budyn-
ków, 

c) na drzewach, 

d) na budowlach i urzņdzeniach infrastruktury 
technicznej, 

e) na ogrodzeniach, 

2) zakazuje siň umieszczanie wszelkich reklam i 
znaków powyŐej parterów budynków, 

3) reklama moŐe byń umieszczana wyłņcznie na 
budynku, w którym prowadzona jest działal-
noŌń usługowa; dla kaŐdej usługi jedna rekla-
ma, 

4) tymczasowe ogrodzenia placów budowy mogņ 
byń wykorzystane dla celów reklamowych na 
czas nie dłuŐszy niŐ czas trwania budowy, 

5) maksymalna wysokoŌń poziomych szyldów  
i tablic reklamowych na budynkach - 0,70m,  
a pionowych - maksimum 1,50m przy szeroko-
Ōci maksimum 0,70m. 

2. Obowiņzuje zakaz lokalizowania reklam wol-
nostojņcych w pasie drogowym ulic oraz na ciņ-
gach pieszo- jezdnych. 

3. Ustala siň obowiņzek umieszczania informa-
cji dotyczņcych nazw ulic, numerów budynków i 
innych z zakresu gospodarki komunalnej i lokalnej 
organizacji ruchu, w ujednoliconej formie, okre-
Ōlonej przez właŌciwņ gminnņ jednostkň organiza-
cyjnņ. 

§ 11. Ustala siň nastňpujņce zasady uzbrojenia 
w infrastrukturň technicznņ obszaru objňtego pla-
nem: 

1. budowa i przebudowa funkcjonujņcych urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej wynikajņce z 
realizacji niniejszego planu, nie mogņ utrud-
niań funkcjonowania i czynnoŌci eksploata-
cyjnych urzņdzeŊ naziemnych i podziemnych 
funkcjonujņcej infrastruktury technicznej, 

2. rozbudowa i przebudowa urzņdzeŊ infrastruk-
tury technicznej, wynikajņce z realizacji ni-
niejszego planu, powinny byń prowadzone za 
zgodņ i według warunków technicznych jed-
nostek zasilajņcych i eksploatujņcych oma-
wiane urzņdzenia w porozumieniu z zarzņdcņ 
tras komunikacyjnych (terenów), w rozgrani-
czeniu których urzņdzenia te majņ byń lokali-
zowane, 

3. nie dopuszcza siň fundamentowania wszel-
kich obiektów i budowli na funkcjonujņcych 
urzņdzeniach podziemnych, 
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4. wszelkie, nowoprojektowane przewody 

uzbrojenia technicznego, zwłaszcza o charak-
terze ogólnolokalnym lub tranzytowym, loka-
lizowań na terenie ogólnodostňpnym, głow-
nie w granicach ciņgów komunikacyjnych. 
Dopuszcza siň w przypadkach szczególnych, 
lokalizacjň przewodów i urzņdzeŊ w/w uzbro-
jenia poza liniami rozgraniczajņcymi (za zgo-
dņ właŌcicieli terenów) pod warunkiem za-
pewnienia dostňpnoŌci celem prowadzenia 
czynnoŌci eksploatacyjnych. Ostateczny prze-
bieg tras projektowanych przewodów (sieci) i 
lokalizacjň obiektów na sieciach naleŐy ustaliń 
na etapie przygotowywania ich realizacji w 
zaleŐnoŌci od postňpujņcej zabudowy, wystň-
pujņcych potrzeb, spełnieniu ekonomicznych i 
technicznych kryteriów pracy uzbrojenia i 
moŐliwoŌci inwestycyjnych, 

5. przy lokalizacji wszelkiego rodzaju obiektów, 
naleŐy zachowań aktualnie obowiņzujņce od-
ległoŌci bezpieczne zwłaszcza od sieci elek-
troenergetycznych i gazociņgów, 

6. zaopatrzenie w wodň, do celów bytowo-
gospodarczych i usług podstawowych winno 
nastņpiń docelowo (wg warunków dystrybu-
tora wody i eksploratora sieci) z gminnego 
komunalnego systemu zaopatrzenia w wodň, 
tj.: z istniejņcego ujňcia wody w miejscowoŌci 
Pniewy, poprzez zmodernizowanņ sień wodo-
ciņgowņ w miejscowoŌci Konie i jej rozbudo-
wň wzdłuŐ drogi powiatowej nr 34107 (Konie 
- RoŐce) w kierunku do projektowanej zabu-
dowy w sołectwie Osieczek. Dopuszcza siň 
realizacjň przydomowych ujňń wody z zasto-
sowaniem przydomowych systemów uzdat-
niania w sposób grupowy jak i indywidualny, 
do czasu realizacji gminnej sieci wodociņgo-
wej w tym rejonie zabudowy, 

7. odprowadzenie Ōcieków bytowo - gospodar-
czych, z czňŌciowym wykorzystaniem natu-
ralnych spadków terenu, kierowań naleŐy do 
lokalnych przydomowych systemów oczysz-
czania. Sień kanalizacji przydomowych naleŐy 
kształtowań w sposób umoŐliwiajņcy ewentu-
alne póŎniejsze włņczenie ich do planowane-
go gminnego, komunalnego systemu odpro-
wadzenia Ōcieków. Do czasu wybudowania 
systemu kanalizacji sanitarnej, jak wyŐej, do-
puszcza siň odprowadzanie Ōcieków do 
szczelnych, okresowo wybieralnych zbiorni-
ków lokalizowanych zgodnie z obowiņzujņ-
cymi przepisami. ŋrednio dobowņ iloŌń Ōcie-
ków, z obszaru zabudowy objňtego planem, 
na okres kierunkowy szacuje siň na około: 

 

- z 19 działek budowlanych wydzielonych z 
terenu działki nr ewid.46 – 9,88m3/d; 

- z 8 działek budowlanych wydzielonych z 
terenu działki nr ewid. 29 – 4,16m3/d, 

8. odprowadzenie wód odpadowych z zadaszeŊ 
do ziemi winno nastņpiń w obszarach zago-
spodarowania działek. Z projektowanych 
utwardzonych nawierzchni komunikacyjnych 
Ōcieki deszczowe infiltrowań naleŐy do ziemi z 
zachowaniem obowiņzujņcych warunków, ja-
kim powinny odpowiadań Ōcieki wprowadza-
ne do wód powierzchniowych i do ziemi (np. 
rozsņczanie w systemie „infiltrator”, „azura” 
itp.). Alternatywnie dla ciņgów pieszo - jezd-
nych moŐna stosowań nawierzchnie aŐurowe. 
Nie dopuszcza siň: 

a) zrzutu wód opadowych do systemu od-
prowadzenia Ōcieków sanitarnych i na 
wszelkiego rodzaju powierzchnie komuni-
kacyjne, 

b) zanieczyszczania wód opadowych zwiņz-
kami mineralnymi, organicznymi i ropo-
pochodnymi, 

9. zaopatrzenie w gaz ziemny, przewodowy 
winno nastņpiń wg zapotrzebowania istniejņ-
cej i planowanej zabudowy z funkcjonujņcego 
systemu gazowniczego (tj. gazociņgu Ōred-
nioprňŐnego funkcjonujņcego w drodze pu-
blicznej w miejscowoŌci Konie) zgodnie z wa-
runkami technicznymi okreŌlonymi przez dys-
trybutora gazu i eksploatatora funkcjonujņcej 
sieci, staraniem dystrybutora gazu i odbior-
ców przy spełnionych kryteriach ekonomicz-
nej opłacalnoŌci dostaw gazu, 

10. zaopatrzenie w energiň cieplnņ winno nastņ-
piń wg zapotrzebowania istniejņcej i projek-
towanej zabudowy z indywidualnych ekolo-
gicznych Ŏródeł ciepła z zachowaniem wszel-
kich wymogów ochrony Ōrodowiska, 

11. składowanie na trenach planowanej zabudo-
wy, wszelkiego rodzaju odpadów winno na-
stņpiń do szczelnych, systematycznie opróŐ-
nianych lub wymienianych pojemników lub 
opakowaŊ w pełni zabezpieczajņcych odpady 
przed spłukiwaniem wodami opadowymi, 

12. zaopatrzenie w energiň elektrycznņ winno 
nastņpiń wg potrzeb wynikajņcych z plano-
wanego zagospodarowania terenu zgodnie z 
warunkami technicznymi dystrybutora energii 
i eksploatatora funkcjonujņcych sieci. Do-
puszcza siň budowň nowych stacji transfor-
matorowych w obrňbie obszaru objňtego 
opracowaniem planu. 
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Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

§ 12.1. Ustala siň strefň terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonņ na ry-
sunku planu symbolem MN, 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala siň 
jako przeznaczenie podstawowe terenu: mieszkal-
nictwo jednorodzinne. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na tere-
nach strefy, o której mowa w ust. 1, ustala siň: 

1) obiekty usługowe, wolnostojņce i wbudowane, 
nie kolidujņce z funkcjņ podstawowņ terenu o 
powierzchni uŐytkowej maksymalnie 60m2, 

2) obiekty towarzyszņce jak: wolnostojņcy garaŐ 
na samochód osobowy, o powierzchni zabu-
dowy nie wiňkszej niŐ 36m2, 

3) niezbňdne elementy infrastruktury technicznej: 
sieciowe i kubaturowe, 

4) zieleŊ towarzyszņca. 

4. Obiekty i urzņdzenia o funkcji dopuszczalnej 
w strefie, ustalone w ust. 3, moŐna realizowań, 
jeŐeli sņ niezbňdne do funkcjonowania obiektów o 
funkcjach podstawowych lub stanowiņ ich uzu-
pełnienie. 

5. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej MN obowiņzujņ nastňpujņce zasady 
zagospodarowania terenów i kształtowania zabu-
dowy: 

1) typ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
wolnostojņca, 

2) maksymalna wysokoŌń budynków mieszkal-
nych do dwóch i pół kondygnacji nadziem-
nych (ostatnia w poddaszu uŐytkowym) tj. 
maks 11,0m nad poziom terenu do najwyŐej 
połoŐonego punktu dachu (tj. kalenicy), 

3) dachy dwu, trzy i wielospadowe o maksy-
malnym nachyleniu od 250 do 450, 

4) maksymalna wysokoŌń zabudowy towarzy-
szņcej budynkowi mieszkalnemu do 8,00m 
nad poziom terenu do najwyŐej połoŐonego 
punktu dachu, 

5) maksymalna szerokoŌń elewacji frontowej 
budynków mieszkalnych – 20,0m, 

6) dopuszcza siň wysokoŌń podpiwniczenia bu-
dynków mieszkalnych do 1,0m ponad poziom 
terenu, 

7) nie dopuszcza siň lokalizacji budynków jedno-
rodzinnych w granicy działki, 

8) nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkanio-
wej – przyjņń według rysunku planu, 

9) maksymalnie 30% powierzchni działki bez 
zalesieŊ, moŐna przeznaczyń pod zabudowň, 
maksimum 15% na realizacjň chodników, ta-
rasów, dojazdów, placyków utwardzonych 
itp. Pozostały teren działki naleŐy zagospoda-
rowań jako powierzchniň biologicznie czynnņ; 
w przypadku działek obejmujņcych takŐe stre-
fň ZL, minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna nieleŌna winna wynosiń min.55% po-
wierzchni wydzielonego terenu nieleŌnego, 

10) obowiņzuje zakaz stosowania ogrodzeŊ peł-
nych, 

11) obowiņzuje stosowanie ogrodzeŊ aŐurowych 
– maksymalnie 50% powierzchni pełnej, o 
maksymalnej wysokoŌci 1,8m, z dopuszcze-
niem podmurówki do wysokoŌci 0,6m, 

12) obowiņzuje lokalizacja ogrodzeŊ frontowych 
działek w liniach rozgraniczenia działek z uli-
cņ, 

13) wjazdy na poszczególne działki winny nastņ-
piń bezpoŌrednio z wewnňtrznych ulic dojaz-
dowych, przy czym, gdy szerokoŌń ulic dojaz-
dowych w liniach rozgraniczenia jest mniej-
sza niŐ 10,0m, bramy wjazdowe na działki na-
leŐy wycofań o 2,0m od linii rozgraniczenia 
działki z ulicņ, 

14) ustala siň obowiņzek wykonania badaŊ grun-
tu dla kaŐdego budynku realizowanego w 
strefie, 

15) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej dopuszcza siň lokalizacjň stacji trans-
formatorowych – wg warunków dysponenta 
sieci energetycznej, 

16) proponuje siň podział terenów działek objň-
tych planem w nastňpujņcy sposób: 

a) z działki nr ewidencyjny 46 wydzielono  
19 działek budowlanych: 

działka nr 1 – pow. 1480m2. 

działka nr 2 – pow. 1400m2. 

działka nr 3 – pow. 1400m2. 

działka nr 4 – pow. 1400m2. 

działka nr 5 – pow. 1400m2. 

działka nr 6 – pow. 1400m2. 

działka nr 7 – pow. 1410m2. 

działka nr 8 – pow. 1440m2. 

działka nr 9 – pow. 1470m2. 

działka nr 10 – pow. 1550m2. 

działka nr 11 – pow. 1920m2. 
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działka nr 12– pow. 1960m2. 

działka nr 13– pow. 1970m2. 

działka nr 14 – pow. 1970m2. 

działka nr 15 – pow. 1970m2. 

działka nr 16 – pow. 1980m2. 

działka nr 17 – pow. 1970m2. 

działka nr 18 – pow. 2080m2. 

działka nr 19 – pow. 2460m2. 
------------------------------------------ 
Razem pow. 32 640m2 (3,26ha). 

b) z działki nr ewidencyjny 29 wydzielono  
8 działek budowlanych: 

działka nr 1 – pow. 1020m2. 

działka nr 2 – pow. 960m2. 

działka nr 3 – pow. 1010m2. 

działka nr 4 – pow. 980m2. 

działka nr 5 – pow. 1040m2. 

działka nr 6 – pow. 1030m2. 

działka nr 7 – pow. 880m2. 

działka nr 8 – pow. 910m2. 
----------------------------------------- 
Razem pow. 7 830m2 (0,78ha). 

17) inny, niŐ proponowany w pkt 16, podział na 
działki budowlane jest moŐliwy pod warun-
kiem zachowania nastňpujņcych parametrów 
projektowanych działek budowlanych: 

a) powierzchnia działki budowlanej, wydzie-
lonej z działki nr ewid. 46, winna wynosiń 
minimum 1200m2, 

b) powierzchnia działki budowlanej, wydzie-
lonej z działki nr ewid. 29, winna wynosiń 
minimum 700m2, 

c) szerokoŌń frontu działek, o których mowa 
w pkt. 17a, połoŐonych poza strefņ ZL, przy 
głňbokoŌci działki około 28m, winna wy-
nosiń minimum 45m; w pozostałych przy-
padkach min 20,0m, 

d) szerokoŌń frontu działek, o których mowa 
w pkt. 17b, winna wynosiń minimum 
20,0m. 

§ 13.1. Ustala siň strefň terenu zieleni leŌnej, 
oznaczonņ na rysunku planu symbolem ZL. 

2. Podstawowym rodzajem uŐytkowania jest 
las stanowiņcy powierzchniň biologicznie czynnņ, 
leŌnņ, wydzielonych działek w strefie MN. 

3. Obowiņzuje bezwzglňdna ochrona terenu le-
Ōnego stosownie do obowiņzujņcych przepisów 
szczególnych i odrňbnych; tj. na terenie ZL: 

a) obowiņzuje zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabu-
dowy oraz obiektów i urzņdzeŊ z niņ zwiņza-
nych, 

b) obowiņzuje zakaz wylesienia i usuwania poje-
dynczych egzemplarzy drzewostanu, jeŐeli te 
działania nie sņ zwiņzane z prowadzeniem od-
powiedniej gospodarki leŌnej, 

c) dopuszcza siň jedynie organizacjň miejsc od-
poczynku biernego i czynnego przez właŌciciela 
lasu w obrňbie swojej działki. 

§ 14.1. Ustala siň strefň terenów komunikacji: 

1) wewnňtrznej, niepublicznej, oznaczonņ na ry-
sunku planu symbolem KDW, 

2) zewnňtrznej, publicznej, oznaczonņ na rysunku 
planu symbolem KDZ. 

2. W strefie terenów komunikacji, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 1, ustala siň, jako podstawowe 
przeznaczenie terenu - funkcjň niepublicznych ulic 
dojazdowych. 

3. Na działce nr ewidencyjny 46 projektuje siň 
ulicň niepublicznņ dojazdowņ do działek budow-
lanych, oznaczonņ symbolami 1÷3 KDW. 

4. Dla projektowanej ulicy dojazdowej, o której 
mowa w ust. 3, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia 
szczegółowe: 

1) dopuszcza siň włņczenie wewnňtrznej ulicy 
dojazdowej do drogi publicznej – wjazdem 
bramowym, 

2) na terenie ulicy dojazdowej zakazuje siň reali-
zacji obiektów budowlanych z wyjņtkiem reali-
zacji urzņdzeŊ technicznych ulicy zwiņzanych z 
utrzymaniem i obsługņ ruchu, o ile umoŐliwiajņ 
to parametry ulicy, 

3) na terenie ulicy dojazdowej dopuszcza siň re-
alizacje sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem 
nie naruszenia wymagaŊ okreŌlonych w od-
rňbnych przepisach, 

4) dopuszcza siň urzņdzenie ulicy jako jednoprze-
strzennego ciņgu pieszojezdnego, 

5) szerokoŌń ulicy w liniach rozgraniczenia, na 
odcinkach 1KDW i 2KDW, ustala siň na 6,0m, z 
uwzglňdnieniem ustalenia zawartego w § 12, 
ust. 5, pkt 13, 

6) na zakoŊczeniu odcinka ulicy 2KDW naleŐy 
zrealizowań plac manewrowy o wymiarach mi-
nimum 12,5m na 12,5m, 
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7) z uwagi na znaczne przesuniňcie wzajemne osi 

odcinków ulicy dojazdowej 1KDW i 2KDW,  
w miejscu przesuniňcia, projektuje siň plac 
manewrowy, oznaczony symbolem 3KDW,  
o parametrach jak na rysunku planu, 

5. Na działce nr ewidencyjny 29 projektuje siň 
ulicň niepublicznņ dojazdowņ do działek budow-
lanych, oznaczonņ symbolami 4÷5KDW. 

6. Dla projektowanej ulicy dojazdowej, o której 
mowa w ust. 5, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia 
szczegółowe: 

1) szerokoŌń ulicy w liniach rozgraniczenia na 
odcinku 4KDW, ustala siň na 8,0m, z 
uwzglňdnieniem ustalenia zawartego w § 12, 
ust. 5 pkt 13, 

2) szerokoŌń ulicy w liniach rozgraniczenia na 
odcinku 5KDW, ustala siň na 6,0m, z 
uwzglňdnieniem ustalenia zawartego w § 12, 
ust. 5 pkt 13, 

3) na zakoŊczenie odcinka ulicy 5KDW naleŐy 
zrealizowań plac manewrowy o wymiarach 
minimum 12,5 na 12,5m, 

4) pozostałe ustalenia naleŐy przyjņń jak w ust. 4 
pkt od 1 do 4, 

7. W strefie terenów komunikacji, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 2, ustala siň jako podstawowe 
przeznaczenie terenu ÷ pas terenu o szerokoŌci 
1,5m, przewidziany na poszerzenie istniejņcej uli-
cy publicznej, powiatowej Nr 34107 do parame-
trów ulicy zbiorczej KDZ. 

Rozdział III 
Ustalenia końcowe 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy Pniewy. 

§ 16. Zgodnie z art. 36, ust 4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala 
siň jednorazowņ opłatň od wzrostu wartoŌci nie-
ruchomoŌci w wysokoŌci 20%. 

§ 17. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Zofia Rokosz 
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Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Zofia Rokosz 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XLV/244/10 
Rady Gminy w Pniewach 

z dnia 17 marca 2010r. 
 

Wykaz nieuwzglňdnionych uwag wniesionych do wyłoŐonego do publicznego wglņdu  
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy  

uchwalonego uchwałņ nr XXIX/208/2002 rady gminy w Pniewach z dnia 28 czerwca 2002r.  
na obszarze działek nr 46 i 29 połoŐonych w sołectwie Osieczek 

 
Lp. Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imiň, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres  
zgłaszajņcego 

uwagi 

TreŌń 
uwagi 

Oznaczenie  
nieruchomoŌci, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu dla 

nieruchomoŌci, której 
dotyczy uwaga 

Rozstrzygniňcie 
Wójta uwaga 

nieuwzglňdniona 

Rozstrzygniňcie 
Rady Gminy 

Uwaga 
uwzglňdniona 

Uwaga 
nieuwzglňd-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

        

 

W trakcie wyłoŐenia projektu zmiany planu do publicznego wglņdu w terminie ustawowym – nie wpłynňła 
Őadna uwaga. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Zofia Rokosz 
 
 

Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XLV/244/10 
Rady Gminy w Pniewach 

z dnia 17 marca 2010r. 
 

Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Pniewy, uchwalonego uchwałņ nr XXIX/208/2002 Rady Gminy w Pniewach z dnia 
28 czerwca 2002r. na obszarze działek nr ewidencyjny 46 i 29 połoŐonych w sołectwie Osieczek, z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania                  
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
W ramach realizacji niniejszej zmiany planu nie przewiduje siň realizacji jakichkolwiek inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy. 

Docelowe inwestycje jak: 

- modernizacja drogi powiatowej Nr 34107 do parametrów drogi zbiorczej KDZ; 

- budowa infrastruktury technicznej – gminnej okreŌlonej w „Studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Pniewy”; 

nie bňdņ stanowiń bezpoŌrednich kosztów zwiņzanych z uchwaleniem planu. Ich realizacja nastňpowań bň-
dzie sukcesywnie w zaleŐnoŌci od moŐliwoŌci finansowych gminy, przyjňtych priorytetów i potrzeb ogólno-
społecznych. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Zofia Rokosz 
 
 
 
 
 


