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UCHWAŁA NR XXXI/356/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szosa Jarocińska"
dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gmina Pleszew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017r., poz.1875 ze zmianami), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie nr
XI/113/2011 z dnia 21 września 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Szosa Jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gmina Pleszew, po
stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pleszew, uchwalonego uchwałą nr XI/125/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
22 stycznia 2016 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Szosa Jarocińska” dla części wsi
Kowalew i Korzkwy, gmina Pleszew, zwany dalej w treści uchwały planem.
§ 2. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące załączniki:
1) rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu – załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 3.
2. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu.
§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym ustala
się usytuowanie budynku z dopuszczeniem wysunięcia poza tę linię na odległość nie większą niż 1,5 m
okapów, gzymsów, balkonów, galerii, przedsionków, tarasów i schodów zewnętrznych;
3) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej kondygnacji
nadziemnych wszystkich budynków na działce budowlanej.
2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach szczególnych
i odrębnych.
§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN i 4MN;
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2) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami 1U, 2U i 3U;
3) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone symbolami
1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U i 5P/U;
4) teren usług sportu i rekreacji, oznaczony symbolem US;
5) teren rolniczy, oznaczony symbolem R;
6) teren lasów i zieleni krajobrazowej, oznaczony symbolem ZL/ZK;
7) teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony symbolem KDGP;
8) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone symbolami 1KDZ i 2KDZ;
9) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1KDD, 2KDD i 3KDD;
10) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW i 5KDW.
§ 5. W planie nie wprowadza się ustaleń dotyczących następujących zagadnień:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ze względu na brak takich terenów;
2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na
brak potrzeby takiego ustalenia;
3) ustaleń dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
parametrów działek powstałych w wyniku scalania i podziału dla terenów oznaczonych numerami
i symbolami R, ZL/ZK, KDGP, 1KDZ, 2KDZ, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW
i 5KDW ze względu na przeznaczenie tych terenów;
4) ustaleń dla elementów zagospodarowania przestrzennego wymagających ochrony lub rewaloryzacji, ze
względu na brak takich elementów;
5) zasad kształtowania krajobrazu.
§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się, że ukształtowania wymaga projektowana zabudowa, w tym mieszkaniowa, usługowa
i produkcyjna, nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów ustala się w §13,
§14, §15 i §16 uchwały;
2) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu z uwzględnieniem pkt. 3 i pkt. 4;
3) dla istniejących budynków zlokalizowanych przed wyznaczonymi liniami zabudowy dopuszcza się
zachowanie, nadbudowę, przebudowę i remonty, bez możliwości rozbudowy w obszarze przed
wyznaczonymi liniami zabudowy z możliwością zachowania istniejących kątów nachylenia połaci
dachowych oraz przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu;
4) dopuszcza się usytuowanie urządzeń elektroenergetycznych (w tym stacji transformatorowych) poza linią
zabudowy.
§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) nakaz zachowania na terenach MN dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) nakaz zachowania na terenach US dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:
1) nakaz ochrony zabytków archeologicznych wskazanych na rysunku planu znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków oraz w wojewódzkiej ewidencji zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;
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2) dopuszcza się działalność inwestycyjną oraz określa się wymóg prowadzenia badań archeologicznych
w trakcie prac ziemnych na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) ustala się, że tereny przestrzeni publicznej stanowią następujące tereny:
a) KDGP – teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego,
b) 1KDZ i 2KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
c) 1KDD, 2KDD i 3KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
2) na terenach przestrzeni publicznej dopuszcza się umieszczanie elementów informacji turystycznej, plansz
reklamowych i elementów małej architektury, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych i odrębnych.
§ 10. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych
planem miejscowym:
1) nie ustala się terenu, objętego obowiązkiem przeprowadzenia procedury scalenia i podziału;
2) ustala się następujące parametry działek budowlanych powstałych w wyniku scalania i podziału na terenach
1MN, 2MN, 3MN i 4MN:
a) minimalna powierzchnia działki 1000 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki 25 m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 70 – 110o;
3) ustala się następujące parametry działek budowlanych powstałych w wyniku scalania i podziału na terenach
1U, 2U i 3U:
a) minimalna powierzchnia działki - 700 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki - 18,5 m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 70 – 110o;
4) ustala się następujące parametry działek budowlanych powstałych w wyniku scalania i podziału na terenach
1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U i 5P/U:
a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki – 22,5 m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 70 – 110o;
5) ustala się następujące parametry działek budowlanych powstałych w wyniku scalenia i podziału na terenie
US:
a) minimalna powierzchnia działki - 2000 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki - 30 m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 70 – 110o.
§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) ustala się, że układ komunikacyjny na obszarze objętym planem stanowią następujące drogi:
a) droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczona symbolem KDGP,
b) drogi publiczne klasy zbiorczej, oznaczone symbolami 1KDZ i 2KDZ,
c) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 1KDD, 2KDD i 3KDD,
d) drogi wewnętrzne, oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW i 5KDW;
2) parametry dróg ustala się w §18, §19, §20 i §21 uchwały;
3) na terenach oznaczonych symbolami U i P/U dopuszcza się wykonanie dojazdów;
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4) powiązanie układu komunikacyjnego z układem dróg, położonych poza obszarem objętym planem wymaga
spełnienia warunków, zawartych w przepisach odrębnych;
5) liczbę miejsc do parkowania w stosunku do liczby mieszkań oraz powierzchni obiektów usługowych
i produkcyjnych ustala się w §13, §14, §15 i §16 uchwały.
§ 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę, rozbudowę i modernizację urządzeń i sieci
rozdzielczych infrastruktury technicznej;
2) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej;
3) dopuszcza się rozbudowę istniejących sieci elektroenergetycznych;
4) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach objętych planem;
5) dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznych, z którą koliduje planowane zagospodarowanie
terenu;
6) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
7) dopuszcza się rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej;
8) ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków:
a) ścieki bytowe i komunalne nakazuje się odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej,
b) ścieki przemysłowe nakazuje się odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej, po podczyszczeniu
w stopniu spełniającym wymogi zawarte w przepisach szczególnych i odrębnych,
c) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych,
bezodpływowych zbiorników na ścieki,
d) wody opadowe i roztopowe nakazuje się zagospodarować na terenie nieruchomości, do której inwestor
posiada tytuł prawny, odprowadzać do sieci kanalizacji deszczowej, do ziemi lub do innego odbiornika,
z zachowaniem wymogów zawartych w przepisach szczególnych i odrębnych;
9) ustala się zagospodarowanie odpadów stałych zgodne z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych
i odrębnych;
10) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się zaopatrzenie
w gaz z indywidualnych zbiorników na gaz płynny;
11) ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, spełniających wymogi zawarte
w przepisach szczególnych i odrębnych;
12) dopuszcza się lokalizację inwestycji z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów szczególnych
i odrębnych.
§ 13. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN i 4MN:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca;
2) ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,8 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej
zabudowy do powierzchni działki budowlanej,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40%,
d) gabaryty budynków mieszkalnych, w tym maksymalna wysokość zabudowy:
- wysokość budynku - do 9 m,
- liczba kondygnacji nadziemnych – maksymalnie dwie,
- dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnej,
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- układ połaci dachowych – dach dwu- lub wielospadowy, o takim samym nachyleniu obu lub
wszystkich połaci,
- kąt nachylenia połaci dachowych – od 25o do 45o,
e) gabaryty budynków gospodarczych lub garażowych:
- wysokość budynku – do 4 m,
- maksymalnie jedna kondygnacja,
- układ połaci dachowych – dach dwu- lub wielospadowy, o takim samym nachyleniu obu lub
wszystkich połaci,
- kąt nachylenia połaci dachowych – od 25o do 45o,
- dopuszcza się dachy płaskie;
3) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych lub garażowych w granicy z sąsiednią działką
budowlaną;
4) minimalna liczba miejsc postojowych i sposób ich realizacji:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 1 miejsce postojowe na lokal mieszkalny;
b) sposób realizacji miejsc postojowych – na parkingach terenowych i w garażach na terenie działek
budowlanych;
5) parametry nowych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia działki 1000 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki 25 m.
§ 14. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U i 3U:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa;
2) na terenach dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z możliwością przebudowy
i odbudowy w istniejących parametrach;
3) na terenach oznaczonych symbolami 1U i 2U dopuszcza się wydzielenie w części biurowej lub socjalnej
budynków usługowych do dwóch lokali mieszkalnych;
4) ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,15 do 1,2 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej
zabudowy do powierzchni działki budowlanej,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
d) gabaryty obiektów, w tym maksymalna wysokość zabudowy:
- wysokość budynku - do 12 m,
- dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnej,
- układ połaci dachowych – dach jedno- dwu- lub wielospadowy, o takim samym nachyleniu obu lub
wszystkich połaci,
- kąt nachylenia połaci dachowych – od 25o do 45o,
- dopuszcza się dachy płaskie,
e) wyznacza się strefę pasa technologicznego przedstawioną na rysunku planu dla napowietrznej linii
energetycznej średniego napięcia przebiegającej przez tereny oznaczone symbolami 2U i 3U, warunki
zagospodarowania i ograniczenia użytkowania tego terenu określono w paragrafie 22;
5) zasady dostępu do drogi publicznej dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U i 3U:
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a) dla terenu oznaczonego symbolem 1U dopuszcza się obsługę komunikacyjną poprzez istniejące zjazdy
z drogi oznaczonej symbolem KDGP,
b) dla terenu, oznaczonego symbolem 2U ustala się następującą obsługę komunikacyjną:
- dla działek będących działkami budowlanymi, posiadającymi zjazdy na istniejącą drogę krajową nr
11, dopuszcza się obsługę komunikacyjną poprzez wyżej wymienione zjazdy – z drogi oznaczonej
symbolem KDGP,
- dla pozostałych działek – ustala się obsługę komunikacyjną poprzez zjazdy na tereny dróg oznaczone
symbolami 2KDZ i 3KDD,
c) dla terenu oznaczonego symbolem 3U ustala się obsługę komunikacyjną poprzez zjazdy na teren drogi
oznaczony symbolem 3KDD;
6) minimalna liczba miejsc postojowych i sposób ich realizacji:
a) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, podlegającej przebudowie i odbudowie 1 miejsce postojowe na mieszkanie,
b) gastronomia – 3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc usługowych w obiektach świadczących usługi
gastronomiczne,
c) handel – 1 miejsce postojowe na 40 m2 powierzchni sprzedażowej, nie mniej niż 2 miejsca postojowe na
sklep,
d) hotel – 1 miejsce postojowe na 3 miejsca noclegowe,
e) inne usługi - 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej,
f) sposób realizacji miejsc postojowych – na parkingach terenowych i w garażach na terenie działek
budowlanych;
7) parametry nowych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia działki - 700 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki - 18,5 m.
§ 15. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U i 5P/U:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa związana z produkcją, składowaniem i magazynowaniem oraz zabudowa
usługowa;
2) na terenach dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, z możliwością przebudowy
i odbudowy w istniejących parametrach oraz wydzielenie w części biurowej lub socjalnej budynków
usługowych do dwóch lokali mieszkalnych;
3) zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,15 do 1,2 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej
zabudowy do powierzchni działki budowlanej,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
d) gabaryty obiektów, w tym maksymalna wysokość zabudowy:
- wysokość budynku - do 15 m,
- dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnej,
- układ połaci dachowych – dach jedno- dwu- lub wielospadowy, o takim samym nachyleniu obu lub
wszystkich połaci,
- kąt nachylenia połaci dachowych – od 25o do 45o,
- dopuszcza się dachy płaskie;
4) zasady dostępu do drogi publicznej dla terenów przyległych do drogi oznaczonej symbolem KDGP:
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a) dla terenu oznaczonego symbolem 2P/U ustala się obsługę komunikacyjną poprzez zjazdy na teren dróg
oznaczonych symbolami 1KDZ i 1KDD,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 3P/U ustala się obsługę komunikacyjną poprzez zjazdy na teren dróg
oznaczonych symbolami 1KDD i 2KDD,
c) dla terenu oznaczonego symbolem 4P/U i 5P/U ustala się obsługę komunikacyjną poprzez zjazdy
na teren dróg oznaczonych symbolami 3KDD;
5) minimalna liczba miejsc postojowych i sposób ich realizacji:
a) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, podlegającej przebudowie i odbudowie 1 miejsce postojowe na lokal mieszkalny,
b) dla zabudowy usługowej:
- gastronomia – 3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc usługowych w obiektach świadczących usługi
gastronomiczne,
- handel – 1 miejsce postojowe na 40 m2 powierzchni sprzedażowej, nie mniej niż 2 miejsca do
parkowania na sklep,
- hotel – 1 miejsce postojowe na 3 miejsca noclegowe,
- inne usługi - 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej,
c) dla zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej:
- obiekty produkcyjne – 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,
- magazyny i składy – 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych,
d) sposób realizacji miejsc postojowych – na parkingach terenowych i w garażach na terenie działek
budowlanych;
6) parametry nowych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki – 22,5 m.
§ 16. Ustalenia dla terenu, oznaczonego symbolem US:
1) rodzaj zabudowy: obiekty i urządzenia związane ze sportem i rekreacją, w tym: boiska sportowe, place gier
i zabaw;
2) zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,2 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej
zabudowy do powierzchni działki budowlanej,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 10%,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 70%,
d) gabaryty obiektów, w tym maksymalna wysokość zabudowy:
- wysokość budynku - do 10 m,
- dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnej,
- układ połaci dachowych – dach jedno- dwu- lub wielospadowy, o takim samym nachyleniu obu lub
wszystkich połaci,
- kąt nachylenia połaci dachowych - do 45o,
- dopuszcza się dachy płaskie;
3) minimalna liczba miejsc postojowych i sposób ich realizacji:
a) 2 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych,
b) 3 miejsca postojowe na każde 10 miejsc usługowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne,
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c) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej innych obiektów,
d) sposób realizacji miejsc postojowych – na parkingach terenowych i w garażach na terenie działek
budowlanych;
4) parametry nowych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia działki - 2000 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki - 30 m.
§ 17. Ustalenia dla terenów, oznaczonych numerami i symbolami R i ZL/ZK:
1) dla terenu oznaczonego numerem i symbolem R ustala się zakaz lokalizacji budynków i budowli, za
wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) dla terenu oznaczonego numerem i symbolem ZL/ZK ustala się zakaz lokalizacji budynków i budowli, za
wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, które nie będą powodować zmiany przeznaczenia
gruntu leśnego na cele nieleśne.
§ 18. Ustalenia dla terenu, oznaczonego symbolem KDGP:
1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 30 m, z poszerzeniem w strefie skrzyżowań, zgodnie
z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z drogą,
w tym między innymi sieci kanalizacji deszczowej, spełniających wymogi zawarte w przepisach
odrębnych;
3) lokalizacja infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi możliwa jest wyłącznie na
warunkach określonych przez zarządcę drogi.
§ 19. Ustalenia dla terenów, oznaczonych symbolami 1KDZ, 2KDZ:
1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających – 20 m;
2) dopuszcza się umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z drogą,
w tym między innymi sieci kanalizacji deszczowej, spełniających wymogi zawarte w przepisach
odrębnych;
3) lokalizacja infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi możliwa jest wyłącznie na
warunkach określonych przez zarządcę drogi.
§ 20. Ustalenia dla terenów, oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD i 3KDD:
1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających:
a) dla drogi oznaczonej symbolem 1KDD – 12 – 15 m, droga zakończona placem do zawracania,
spełniającym wymogi zawarte w przepisach odrębnych,
b) dla drogi oznaczonej symbolem 2KDD – 10 m, droga zakończona placem do zawracania, spełniającym
wymogi zawarte w przepisach odrębnych,
c) dla drogi oznaczonej symbolem 3KDD – 12 – 20 m, droga z placem do zawracania, spełniającym
wymogi zawarte w przepisach odrębnych;
2) dopuszcza się umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z drogą,
w tym między innymi sieci kanalizacji deszczowej, spełniających wymogi zawarte w przepisach
odrębnych;
3) dla drogi, oznaczonej symbolem 3KDD ustala się połączenie z drogą publiczną, oznaczoną symbolem
2KDZ poprzez skrzyżowanie;
4) nie dopuszcza się bezpośredniego połączenia dróg 1KDD, 2KDD i 3KDD z istniejącą drogą krajową, do
czasu zmiany kategorii drogi krajowej na drogę wojewódzką, powiatową lub gminną.
§ 21. Ustalenia dla terenów, oznaczonych symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW i 5KDW:
1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających – 10 m;
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2) dla drogi 5KDW ustala się jedno skrzyżowanie z istniejącą drogą, zlokalizowaną na terenie oznaczonym
symbolem 1KDGP.
§ 22. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy dla terenów, położonych w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej średniego
napięcia 15 kV i projektowanej wysokiego napięcia 2x110 kV, ustala się następujące szczególne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) działania inwestycyjne powinny być prowadzone w sposób niezagrażający prawidłowej eksploatacji sieci
oraz niestwarzający zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
2) nakaz uwzględnienia przy zagospodarowaniu terenu przebiegu napowietrznej sieci elektroenergetycznej
średniego napięcia 15 kV, pasa technologicznego wolnego od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej,
o szerokości 7,5 m od osi linii w obie strony;
3) nakaz uwzględnienia przy zagospodarowaniu terenu przebiegu projektowanej napowietrznej sieci
elektroenergetycznej wysokiego napięcia 2x110 kV, pasa technologicznego wolnego od zabudowy
i nasadzeń zieleni wysokiej, o szerokości 15 m od osi linii w obie strony;
4) dopuszczenie skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, zaznaczonej
na rysunku planu;
5) ustala się likwidację pasa technologicznego linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV,
zaznaczonego na rysunku planu, po skablowaniu linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV.
§ 23. Na obszarze objętym planem ustala się stawkę procentową do określenia jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości, (o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) w następujących wysokościach:
1) 30 % w odniesieniu do nieruchomości położonych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
P/U;
2) 30 % w odniesieniu do nieruchomości położonych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
U;
3) 30 % w odniesieniu do nieruchomości położonych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
MN;
4) 10 % w odniesieniu do nieruchomości położonych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
US;
5) 1 % w odniesieniu do nieruchomości położonych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:
KDGP, KDZ, KDD, KDW, ZL/ZK, R.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Olgierd Wajsnis
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/356/2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/356/2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Pleszewie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Szosa Jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy,
gmina Pleszew.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szosa Jarocińska" dla części wsi
Kowalew i Korzkwy, gmina Pleszew został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 marca 2014 r.
do 4 kwietnia 2014 r. W dniu 4 kwietnia 2014 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami
przyjętymi w projekcie zmiany planu. Uwagi były przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do
18 kwietnia 2014 r. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag.
W wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. projekt
zmiany planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 23 czerwca 2015r. do 14 lipca
2015r. W dniu 10 lipca 2015r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu
rozwiązaniami. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uwagi były przyjmowane, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2015r.
W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie uwagi, które zostały uwzględnione w całości. Projekt planu
ponownie został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 3 listopada 2017r. do 24 listopada 2017r.
W dniu 23 listopada 2017r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu
rozwiązaniami. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zmianami) uwagi były przyjmowane, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
8 grudnia 2017r.
W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Miejska w Pleszewie
nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust.1
ww. ustawy.
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/356/2018
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb stanowią
zadania własne gminy.
2. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji należących do zadań własnych gminy:
1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U.z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami),
2) w oparciu o inne przepisy branżowe, np. Prawo energetyczne,
3) terminy realizacji poszczególnych zadań - etapowane,
4) pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu, nie należące do zadań
własnych gminy, będą finansowane ze środków własnych inwestorów, na zasadach określonych przepisami
odrębnymi,
5) realizacja inwestycji musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.
3. Realizację sieci uzbrojenia technicznego w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej
i gazowej będą prowadzić właściwe przedsiębiorstwa, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych.
4. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z planem gospodarki odpadami, na
podstawie przepisów odrębnych oraz zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
5. Sposób realizacji inwestycji może ulec modyfikacji wraz z dokonującym się postępem technicznotechnologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki.
6. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy
podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077).
Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań własnych gminy określonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego stanowić będą zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Pleszew na lata 2018-2032. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone
będzie wg kryteriów i zasad przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Możliwe zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych:
1) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową,
2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) z kredytów i pożyczek bankowych,
e) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień,
f) innych środków zewnętrznych.

