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UCHWADA Nr XXIX/251/2009 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 7 lipca 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew 
- dla czę[ci wsi Sowina

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.u. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717 z pópniejszymi zmianami), po stwier-
dzeniu zgodno[ci ponirszych ustaleG z ustaleniami 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Pleszew, Rada Miejska w 

Pleszewie uchwala, co następuje:

ROZDZIAD I
Ustalenia ogólne

§1. Zgodnie z uchwaEą Nr XLIII/319/2006 Rady 
Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 wrze[nia 2006 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pleszew - dla czę[ci wsi Kuczków, Sowina i Janków, 
zmienioną uchwaEą nr XI/76/2007 Rady Miejskiej w 
Pleszewie z dnia 27 wrze[nia 2007 r. uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy Pleszew dla czę[ci wsi Sowina, obejmujący 
obszar terenu w granicach okre[lonych na rysunku 
planu (dziaEki nr 24, 25, 26, 27 ｠ wie[ Sowina).

§2. ZaEącznikami do uchwaEy są: 
1) rysunek planu, o którym mowa w §1 ust. 1 w 

skali 1:1000 (zaEącznik nr 1),
2) wyrys ze studium uwarunkowaG i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego - stanowią-

cy zaEącznik nr 2,
3) stwierdzenie zgodno[ci planu z ustaleniami stu-

dium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Pleszew (zaEącz-
nik nr 3),

4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu (zaEącznik nr 4),

5) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalerą do zadaG wEas-
nych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
(zaEącznik nr 5).

§3. Ilekroć w dalszych ustaleniach uchwaEy jest 
mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi tzn. zajmować więcej 
nir 60% obszaru,

2) przeznaczeniu uzupeEniającym - nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nir podstawowe, 
które uzupeEnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe,

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nir podstawowe 
lub uzupeEniające, którego realizacja na danym 
terenie wynika z niezbędnego uzupeEnienia in-

frastruktury przestrzennej lub technicznej i któ-

re nie koliduje z funkcjami podstawowymi,

4) drugorzędnym ukEadzie komunikacyjnym ｠ na-

lery przez to rozumieć drogi wewnętrzne ｠ (nie 
będące drogami publicznymi) realizowane na 
wEasny koszt inwestorów,

5) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale-

ry przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty ro-

[linno[cią oraz wodę powierzchniową na dziaE-
ce budowlanej, a takre 50% sumy nawierzchni 
tarasów i stropodachów, urządzonych jako sta-

Ee trawniki lub kwietniki na podEoru zapewnia-

jącym ich naturalną wegetację, o powierzchni 
nie mniejszej nir 10 m2,

6) powierzchni zabudowanej ｠ nalery przez to ro-

zumieć powierzchnię pod budynkami, tarasa-

mi, zewnętrznymi schodami, pochylniami, za-

daszeniami, utwardzonymi placami, jezdniami 

i chodnikami,

7) linii zabudowy - nalery przez to rozumieć odle-

gEo[ć od linii rozgraniczającej ulicy do najblirej 
poEoronej [ciany budynku o przeznaczeniu pod-

stawowym. Przed linią zabudowy mogą być 
usytuowane: balkony, wykusze, przybudówki i 
zewnętrzne schody o wysięgu (gEęboko[ci) nie 
przekraczającym 1,5 m,

8) dachach wielospadowych ｠ nalery przez to ro-

zumieć dachy o dwu lub więcej poEaciach po-

chyEych,
9) przepisach szczególnych i odrębnych - nalery 

przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z akta-

mi wykonawczymi oraz ograniczenia w dyspo-

nowaniu terenem wynikające z prawomocnych 
decyzji administracyjnych,

10) uciąrliwo[ciach ｠ nalery przez to rozumieć 
zjawiska fizyczne lub stany utrudniające rycie 
albo dokuczliwe dla otaczającego [rodowiska, 
a zwEaszcza haEas, wibracje, zanieczyszczenie 
powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie od-

padami,

11) czynnikach szkodliwych ｠ nalery przez to ro-

zumieć takie czynniki, których oddziaEywanie 
prowadzi lub more prowadzić do powstania 
chorób lub schorzeG.
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ROZDZIAD II
Ustalenia regulujące zasady zagospodarowania i 

urytkowania terenów

DZIAD I
Przeznaczenie terenów

§4.1. Na obszarze opracowania wprowadza się 
następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej 
oznaczone na rysunku planu symbolem P,

2) tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZP, 

3) tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku 
planu symbolem KD.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
się przeznaczenie podstawowe i uzupeEniające, a w 
uzasadnionych przypadkach okre[la się przeznacze-

nie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

§5.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1. P - ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa tech-

niczno produkcyjna obejmująca;
a) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i 

magazynów,
b) tereny lokalizacji miejsc postojowych,
c) tereny lokalizacji zieleni urządzonej izolacyj-

nej.

2) przeznaczenie uzupeEniające - komunikacja we-

wnętrzna, infrastruktura techniczna, zabudowa 
administracyjno ｠ biurowa, zabudowa towa-

rzysząca, zieleG urządzona itp,
3) przeznaczenie dopuszczalne ｠ usEugi. 
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala się 

zakaz lokalizacji:
1) usEug o powierzchni sprzedary powyrej 400 

m2,

2) przedsięwzięć, których oddziaEywanie more 
powodować przekroczenie standardów jako[ci 
[rodowiska okre[lonych przepisami odrębnymi 
poza terenem do którego inwestor posiada ty-

tuE prawny 
3) budynków mieszkalnych z wyEączeniem do 2 

mieszkaG sEurbowych. 
3. Na terenach przeznaczonych pod lokalizację zie-

leni izolacyjnej ustala się zakaz lokalizacji obiektów 
kubaturowych o charakterze staEym, z wyEączeniem 
obiektów maEej architektury (portiernia, wiata itp.). 

§6.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2. ZP - ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - zieleG urządzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne ｠ infrastruktura 

techniczna (w tym dogi publiczne). 
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala się 

zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych o charak-

terze staEym, z wyEączeniem obiektów maEej archi-
tektury.

§7.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3.KD - ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe ｠ drogi publiczne:

a) droga ekspresowa S11 PoznaG - Kluczbork,
b) droga powiatowa - rezerwa terenu pod budo-

wę wiaduktu i dojazdu do niego. 
2) przeznaczenie dopuszczalne ｠ urządzenia infra-

struktury technicznej.

2. Na terenie o których mowa w ust. 1 ustala się 
zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych z wyEącze-

niem obiektów i urządzeG komunikacji drogowej.

DZIAD II
Zasady ochrony  

i ksztaEtowania Eadu przestrzennego

§8.1. W celu okre[lenia indywidualnych zasad 
zagospodarowania, teren jednostki 1.P podzielony 

zostaE na rejony o rórnych zasadach zagospodaro-

wania i lokalizacji rórnych obiektów i urządzeG. 
2. Linie rozgraniczające tereny o rórnych zasadach 

zagospodarowania morna korygować w granicach 
do 10 m (z wyEączeniem terenu zieleni urządzonej 
izolacyjnej). 

DZIAD III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§9.1. Uciąrliwo[ci spowodowane dziaEalno[cią 
gospodarczą nie mogą przekraczać warto[ci do-

puszczalnych okre[lonych przepisami ustaw i aktów 
wykonawczych.

2. Realizacja przedsięwzięcia musi uwzględnić 
ochronę [rodowiska na obszarze prowadzenia prac, 
a w szczególno[ci ochronę gleby, zieleni, naturalne-

go uksztaEtowania terenu i stosunków wodnych.
3. Zakazuje się naruszania i zmiany istniejących 

stosunków wodnych w gruncie.
4. Ustala się obowiązek okresowego wywozu 

przez specjalistyczne sEurby odpadów i ich odzysk 
lub unieszkodliwianie zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi. 
5. Nakazuje się wyposarenie placów postojowych 

i skEadowych w instalacje i urządzenia zabezpiecza-

jące przed przenikaniem produktów naftowych do 
gruntu.

6. Zakazuje się lokalizowania indywidualnych 
oczyszczalni [cieków.

7. Istniejący przy poEudniowej granicy dziaEki rów 
podlega ochronie.

§10.1. Plan ustala utrzymanie i ochronę istniejącej 
zieleni wysokiej.

2. Wprowadza się obowiązek nasadzeG zieleni o 
charakterze izolacyjnym wzdEur granic dziaEki.

3. Ustala się minimalną szeroko[ć pasów zieleni 
izolacyjnej wynoszącą 15 m.
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§11.1. Ustala się ochronę akustyczną sąsiednich 
terenów zabudowy zagrodowej wg obowiązujących 
w tym zakresie przepisów.

2. W budynkach mieszkalnych zlokalizowanych 
na terenie jednostki bilansowej P nalery stosować 
rozwiązania techniczne zapewniające wEa[ciwe wa-

runki akustyczne.

§12.1. Ustala się następujące zasady prowadze-

nia gospodarki odpadami: 
a) segregowanie i gromadzenie odpadów wy-

twarzanych w wyniku prowadzonej dziaEalno-

[ci gospodarczej, 
b) obowiązek zorganizowanego wywozu odpa-

dów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.
2. Odpady produkcyjne nalery zagospodarować 

na zasadach okre[lonych w przepisach odrębnych.

§13. Ustala się następujące zasady ochrony po-

wietrza atmosferycznego:
1) wytwarzanie energii cieplnej dla celów grzew-

czych w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyj-
ne pródEa ciepEa, 

2) preferowane odnawialne pródEa energii.

DZIAD IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§14.1. Teren opracowania poEorony jest w strefie 
występowania archeologicznych obiektów zabytko-

wych. Wszelkie prace naruszające strukturę gruntu 
muszą być poprzedzone zezwoleniem uzyskanym 
od stosownych sEurb ochrony zabytków.

2. W przypadku ujawnienia w trakcie prowadzenia 

robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie, ir jest on zabytkiem nalery wstrzy-

mać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub znisz-
czyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć miejsce jego 
odkrycia oraz niezwEocznie zawiadomić o tym urząd 
konserwatorski.

DZIAD V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§15. Na terenie opracowania nie zachodzi potrze-

ba ustalenia zasad wynikających z potrzeb ksztaEto-

wania przestrzeni publicznych. 

DZIAD VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu

§16. Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej 
(jednostka bilansowa 1.P)

Dostępno[ć komunika-

cyjna

ObsEuga komunikacyjna ｠ z istniejącej drogi powiatowej nr 4349P.

Linia zabudowy Nieprzekraczalne linie zabudowy:
- w odlegEo[ci 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej; 
- w odlegEo[ci 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej
- w odlegEo[ci 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej (dla zabudo-

wy nie przeznaczonej na staEy pobyt ludzi);
- w odlegEo[ci 140 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej (dla zabu-

dowy przeznaczonej na staEy pobyt ludzi).
Forma parkowania Na terenie wEasnym dziaEki. 

Ustala się minimalny wskapnik zapewnienia miejsc postojowych dla samocho-

dów osobowych:
- min. 2,5 stanowiska na 10 zatrudnionych,

- magazyny - min. 2 stanowiska na 100 m2 p.u.,

- usEugi - min. 5 stanowiska na 100 m2 p.u.,

Liczbę stanowisk postojowych dla samochodów cięrarowych nalery okre[lić 
indywidualnie.

Powierzchnia zabudo-

wana

Rejon lokalizacji obiektów produkcyjnych, skEadów i magazynów ｠ maksymal-
nie 60% powierzchni terenu
Rejon lokalizacji zieleni izolacyjnej ｠ maksymalnie 10% powierzchni terenu
Rejon lokalizacji miejsc postojowych i obiektów magazynowych ｠ maksymalnie 
80% powierzchni terenu

Powierzchnia biologicz-
nie czynna

Rejon lokalizacji obiektów produkcyjnych, skEadów i magazynów ｠ minimum 
30% powierzchni terenu
Rejon lokalizacji zieleni izolacyjnej ｠ minimum 80% powierzchni terenu
Rejon lokalizacji miejsc postojowych i obiektów magazynowych ｠ minimum 
10% powierzchni terenu
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§17. Tereny zieleni urządzonej (jednostka bilansowa 2.ZP)

Gabaryty zabudowy Rejon lokalizacji obiektów produkcyjnych, skEadów i magazynów ｠ zabudowa 
do 2 kondygnacji nadziemnych. Maksymalna wysoko[ć budynków od poziomu 
terenu do poziomu gzymsu lub attyki 12,0 m.
Rejon lokalizacji miejsc postojowych i obiektów magazynowych - zabudowa 1 
kondygnacyjna. Maksymalna wysoko[ć budynków od poziomu terenu do pozio-

mu gzymsu lub attyki 6,0 m.
Obiekty maEej architektury i wiaty ｠ zabudowa parterowa. Maksymalna wyso-

ko[ć obiektów od poziomu terenu do poziomu okapu 3,0 m.
Geometria dachu Dachy wielospadowe o pochyleniu poEaci 5 ｠ 30o.

Obiekty maEej architektury i wiaty ｠ dachy wielospadowe o pochyleniu poEaci 
30 ｠ 45o.

inne ustalenia 1) Wszelkie obiekty budowlane o wysoko[ci 50,0 m npt i więcej nalery zgEosić 
do Szefostwa SEurby Ruchu Lotniczego SiE Zbrojnych R.P. ｠ WydziaEu Lotnisko-

wego przed wydaniem pozwolenia na budowę.
2) Nadmiar mas ziemnych powstaEych w czasie budowy nalery wywiepć na 
miejsce wskazane przez Urząd Miasta i Gminy.

Dostępno[ć komunikacyjna ObsEuga komunikacyjna ｠ z istniejącej drogi powiatowej nr 4349P 
i gminnej. 

Powierzchnia zabudowana Maksymalnie 40% powierzchni terenu
Powierzchnia biologicznie czynna Minimum 60% powierzchni terenu
Gabaryty zabudowy Obiekty maEej architektury ｠ zabudowa parterowa. Maksymalna 

wysoko[ć obiektów od poziomu terenu do poziomu okapu 3,0 m.
Geometria dachu Obiekty maEej architektury ｠ dachy wielospadowe o pochyleniu po-

Eaci 30 ｠ 45o.

§18. Tereny dróg wewnętrznych (jednostka bilansowa 3.KD)

Szeroko[ć dróg w liniach rozgrani-
czających

droga krajowa S11 ｠ 40,0 m;
droga powiatowa – poszerzenie miejscowe do 32 m

Minimalna szeroko[ć pasa ruchu droga krajowa S11 ｠ 3,5 m;
droga powiatowa – 3,0 m

inne wymagania droga krajowa S11 ｠ infrastruktura nie związana z drogą more być 
prowadzona poza pasem drogowym drogi krajowej;
droga powiatowa ｠ infrastruktura more być prowadzona w pasie dro-

gowym drogi powiatowej.

Nadmiar mas ziemnych powstaEych w czasie budowy nalery wywiepć 
na miejsce wskazane przez Urząd Miasta i Gminy.

DZIAD VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów

§19.1. WzdEur napowietrznych linii elektroener-
getycznych SN i NN wyznacza się pasy terenu 
ochronnego o szeroko[ci 5,0 m (od rzutu poziome-

go skrajnego przewodu linii SN) i 3,0 m (od rzutu 
poziomego skrajnego przewodu linii NN), w rejonie 
których obowiązuje zakaz zabudowy oraz nasadzeG 
zieleni wysokiej.

2. Na obszarze objętym planem nie występują inne 
tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny gór-
nicze, a takre nararone na niebezpieczeGstwo powo-

dzi oraz zagrorone osuwaniem się mas ziemnych.

DZIAD VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci

§20.1. Wprowadza się zakaz podziaEu terenu zabu-

dowy techniczno ｠ produkcyjnej na dziaEki mniejsze nir 
5.000 m2 i o szeroko[ci frontu mniejszej nir 50 m.

2. Podane w punkcie 1 wielko[ci dziaEek nie doty-

czą ewentualnych dziaEek pod lokalizację urządzeG 
infrastruktury technicznej.
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3. Granice nowo wydzielonych dziaEek nalery pro-

wadzić pod kątem prostym lub zblironym do pro-

stego w stosunku do linii rozgraniczającej drogi po-

wiatowej.

DZIAD IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§21.1. Plan ustala nakaz prowadzenia zorganizo-

wanej dziaEalno[ci inwestycyjnej.
2. Warunkiem zagospodarowania terenów jest 

opracowanie caEo[ciowej koncepcji urbanistycznej 
Eącznie z elementami infrastruktury technicznej. 

3. Dopuszcza się etapowe zagospodarowanie te-

renów. 

DZIAD X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji samochodowej i infrastruktury 
technicznej

§22. Komunikacja samochodowa
1. Dla obsEugi terenu w zakresie transportu i ko-

munikacji samochodowej ustala się ukEad drogowy, 
który tworzą:

a) istniejąca droga powiatowa nr 4349P,
b) istniejąca droga gminna

2. WEączenie do drogi ekspresowej S11 wyEącznie 
poprzez drogi dojazdowe, na projektowanych wę-

zEach drogowych.
3. Drogę powiatową Sowina - Kuczków nalery 

poprowadzić nad projektowaną drogą S11.
4. PodEączenie drogi gminnej do drogi powiatowej 

nalery rozwiązać na etapie projektowania drogi S11.

§23. Wskapniki zaspokojenia potrzeb parkingo-

wych okre[lone są w §16.

§24. Ogólne zasady rozbudowy infrastruktury 
technicznej

1. PodEączenie projektowanego zainwestowania 
kubaturowego do istniejących sieci infrastruktury 
technicznej.

2. Realizacja infrastruktury technicznej równo-

cze[nie z realizacją zainwestowania kubaturowego,
3. Istniejące na obszarze opracowania sieci infra-

struktury technicznej nalery wkomponować w pro-

jektowane zagospodarowanie terenu zachowując 
bezpieczne odlegEo[ci zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami.

4. Przebudowa, rozbudowa istniejącego uzbroje-

nia na warunkach okre[lonych przez zarządcę sieci.
5. Nowe sieci infrastruktury technicznej nalery 

prowadzić w liniach rozgraniczających dróg (z wyEą-

czeniem drogi krajowej S11).
6. Dopuszcza się inne prowadzenie sieci infra-

struktury technicznej na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę sieci.

§25. Wodociągi
Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodocią-

gowej, na zasadzie rozbudowy z uwzględnieniem
- rodzaju obiektów,
- potencjalnej gęsto[ci obciąrenia ogniowego.

§26. Kanalizacja sanitarna i deszczowa
1. Dopuszcza się odprowadzenie [cieków byto-

wych do szczelnych zbiorników bezodpEywowych 
z udokumentowanym wywozem [cieków jako roz-
wiązania czasowego, do momentu wystąpienia wa-

runków podEączenia obiektów do zbiorczej kanaliza-

cji sanitarnej.

2. Powierzchniowe odprowadzenie wód opado-

wych dopuszczone jest wyEącznie z powierzchni da-

chowych oraz terenów nieutwardzonych.
3. Zcieki w postaci wód opadowych i roztopo-

wych z powierzchni utwardzonych ｠ dróg, placów, 
parkingów, nalery podczy[cić (w granicach wEasnej 
dziaEki) w stopniu pozwalającym na odprowadzenie 
do pobliskich cieków powierzchniowych.

4. Ewentualne [cieki przemysEowe po podczysz-
czeniu do wymaganych prawem parametrów nalery 
odprowadzić do kanalizacji. Dopuszcza się odprowa-

dzenie [cieków do szczelnych zbiorników bezodpEy-

wowych z udokumentowanym wywozem [cieków 
jako rozwiązania czasowego, do momentu wystąpie-

nia warunków podEączenia do zbiorczej kanalizacji.

§27. Elektroenergetyka
1. Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sie-

ci elektroenergetycznej. W przypadku zwiększone-

go zapotrzebowania w zakresie zasilania w energię 
elektryczną dopuszcza się budowę sieci zasilających 
[redniego i niskiego napięcia odpowiednio do zbilan-

sowanych potrzeb i zgodnie z warunkami wydanymi 
przez przedsiębiorstwo energetyczne. 

2. Budowa sieci elektroenergetycznych jako na-

powietrznych. Dopuszcza się realizację linii elektro-

energetycznych kablowych.
3. Budowa stacji transformatorowych w ramach 

poszczególnych zadaG inwestycyjnych. 
4. Morliwo[ć lokalizacji stacji transformatorowych 

wbudowanych w obiekty kubaturowe. 

§28. CiepEownictwo
1. Zaopatrzenie w ciepEo z wbudowanych lokal-

nych pródeE ciepEa na:
a) gaz,
b) olej opaEowy,
c) energię elektryczną,
d) niekonwencjonalne pródEa energii: pompy 

cieplne, kolektory sEoneczne itp.
2. Zakaz lokalizowania kotEowni węglowych.

§29. Telekomunikacja

1. Zaopatrzenie w Eącza telefoniczne z istniejącej 
sieci kablowej.

2. Dopuszcza się rozbudowę sieci telekomunika-

cyjnych wyEącznie jako kablowych. 
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3. Lokalizacja wEazów telekomunikacyjnych i sza-

fek kablowych w liniach rozgraniczających ulic. 

§30. Zaopatrzenie w gaz

1. W przypadku pojawienia się zapotrzebowania 
na gaz ziemny grupy E(GZ-50) przyEączanie odbior-
ców do sieci gazowej odbywać się będzie na zasa-

dach okre[lonych przez dostawcę gazu.
2. Dopuszcza się lokalizację stacji redukcyjno-

pomiarowych i wydzielenia terenu dla potrzeb ich 
budowy bez konieczno[ci opracowywania zmian 
planu.

§31. Gospodarka odpadami
1) Ustala się obowiązek segregowania odpadów 

w miejscach ich powstawania.

2) Ustala się obowiązek zorganizowanego wywo-

zu odpadów do miejsc odzysku lub unieszkod-

liwiania.

DZIAD XI
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzenia i urytkowania terenów

§32.1. Utrzymuje się prawo wEa[cicieli do konty-

nuowania dotychczasowego sposobu urytkowania 
terenu do czasu przystąpienia do zagospodarowania 
terenów zgodnie z ustaleniami planu. 

2. Nie ustala się innych sposobów tymczasowego 
zagospodarowania terenu.

DZIAD XII
Stawki procentowe - podstawa do ustalenia opEa-

ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy

§33. Ustala się jednorazową opEatę od wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci w wysoko[ci:

1. 1% dla terenów dróg publicznych,
2. 5% dla terenów zieleni urządzonej,
3. 30% dla terenów zabudowy techniczno - pro-

dukcyjnej.

ROZDZIAD III
Ustalenia koGcowe

§34. Przeznacza się na cele nierolnicze i niele[ne 
teren o powierzchni 7,21 ha, okre[lony szczegóEo-

wo w dokumentacji dotyczącej przeznaczenia grun-

tów rolnych na cele nierolnicze i niele[ne.

§35. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§36. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pleszewie

(-) mgr MieczysEaw KoEtuniewski
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

STWIERDZENIE ZGODNOZCI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PLESZEW - DLA CZĘZCI 
WSI SOWINA Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY PLESZEW

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXIX/251/2009

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 7 lipca 2009 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie stwierdza 
zgodno[ć miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pleszew ｠ dla czę[ci wsi So-

wina z ustaleniami ｧStudium uwarunkowaG i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pleszew” uchwalonego dnia 30 grudnia 1999 r. 

uchwaEą Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XIV/138/99 
ze zmianami uchwalonymi uchwaEą Rady Miejskiej 
nr XLIII/318/2006 z dnia 14 wrze[nia 2006 r.
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PLESZEW 

｠ DLA CZĘZCI WSI SOWINA

ZaEącznik nr 4
do uchwaEy Nr XXIX/251/2009

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 7 lipca 2009 r.

Projekt planu zostaE wyEorony do publicznego 
wglądu w terminie od dnia 22 maja 2009 r. do 12 
czerwca 2009 r. Dyskusja publiczna odbyEa się w 
dniu 4 czerwca 2009 r.

W ustawowym terminie (do 26 czerwca 2009 r.) 
nie wniesiono uwag do projektu planu. 
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-

NEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA

ZaEącznik nr 5
do uchwaEy Nr XXIX/251/2009

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 7 lipca 2009 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami), w związku z ustaleniami planu oraz 
prognozą skutków finansowych uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Pleszew ｠ dla czę[ci wsi Sowina, Rada Miej-
ska w Pleszewie rozstrzyga, co następuje:

na obszarze objętym planem nie będą realizowa-

ne inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

sEurące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaG-

ców, które nalerą do zadaG wEasnych gminy.


