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UCHWA£A Nr XXV/205/2009 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew - dla czêci wsi Kuczków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
USTALENIA OGÓLNE

§1. Zgodnie z uchwa³¹ Nr XLIII/319/2006 Rady Miejskiej w
Pleszewie z dnia 14 wrzenia 2006 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew - dla czêci wsi Kuczków, Sowina
i Janków, zmienion¹ uchwa³¹ nr XI/76/2007 Rady Miejskiej w
Pleszewie z dnia 27 wrzenia 2007 r. uchwala siê miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla
czêci wsi Kuczków, obejmuj¹cy obszar terenu w granicach
okrelonych na rysunku planu (dzia³ka nr 80/1  wie Kuczków).
§2. Za³¹cznikami do uchwa³y s¹:
1) rysunek planu, o którym mowa w §1 w skali 1:1000
(za³¹cznik nr 1),
2) wyrys ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego (za³¹cznik nr 2),
3) stwierdzenie zgodnoci ustaleñ planu z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew (za³¹cznik nr 3),
4) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu (za³¹cznik nr 4),
5) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych (za³¹cznik nr 5).
§3. Ilekroæ w dalszych ustaleniach uchwa³y jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi tzn.
zajmowaæ wiêcej ni¿ 60% obszaru,
2) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, które uzupe³nia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe lub uzupe³niaj¹ce,
którego realizacja na danym terenie wynika z niezbêdnego
uzupe³nienia infrastruktury przestrzennej lub technicznej i
które nie koliduje z funkcjami podstawowymi,
4) drugorzêdnym uk³adzie komunikacyjnym  nale¿y przez to
rozumieæ drogi wewnêtrzne (nie bêd¹ce drogami publicznymi) realizowane na w³asny koszt inwestorów,
5) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ grunt rodzimy pokryty rolinnoci¹ oraz wodê
powierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy
nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako
sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich
naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿
10 m2,
6) powierzchni zabudowanej  nale¿y przez to rozumieæ
powierzchniê pod budynkami, tarasami, zewnêtrznymi
schodami, pochylniami, zadaszeniami, utwardzonymi placami, jezdniami i chodnikami,
7) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odleg³oæ od linii
rozgraniczaj¹cej ulicy do najbli¿ej po³o¿onej ciany budynku o przeznaczeniu podstawowym. Przed lini¹ zabudowy
mog¹ byæ usytuowane: balkony, wykusze, przybudówki i
zewnêtrzne schody o wysiêgu (g³êbokoci) nie przekraczaj¹cym 1,5 m,
8) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z
prawomocnych decyzji administracyjnych,
9) us³ugach nieuci¹¿liwych  nale¿y przez to rozumieæ us³ugi,
które nie s¹ zaliczane do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których wymagane
jest opracowanie raportu.

ROZDZIA£ II
USTALENIA REGULUJ¥CE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I U¯YTKOWANIA TERENÓW

DZIA£ I
PRZEZNACZENIE TERENÓW

§4. 1. Na obszarze opracowania wprowadza siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:
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1) tereny zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z komunikacj¹
samochodow¹, oznaczone na rysunku planu symbolem U/
KS,
2) tereny dróg wewnêtrznych oznaczone na rysunku planu
symbolem KDw,
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê
przeznaczenie podstawowe i uzupe³niaj¹ce, a w uzasadnionych przypadkach okrela siê przeznaczenie dopuszczalne
oraz warunki jego dopuszczenia.
§5. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 U/KS - ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa us³ugowa zwi¹zana z komunikacj¹ samochodow¹ obejmuj¹ca:
a)

lokalizacjê stacji paliw,

b)

lokalizacjê myjni samochodowej,

c)

lokalizacjê miejsc postojowych,

d) lokalizacjê obiektów turystycznych i gastronomicznych,
e)
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lokalizacjê zieleni urz¹dzonej izolacyjnej,

3) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - komunikacja wewnêtrzna,
infrastruktura techniczna, zabudowa towarzysz¹ca, zieleñ
urz¹dzona,
4) przeznaczenie dopuszczalne  nieuci¹¿liwe us³ugi.
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala siê zakaz
lokalizacji us³ug o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 400 m2.
3. Na terenach stanowi¹cych rejon lokalizacji zieleni
izolacyjnej ustala siê zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych o charakterze sta³ym, z wy³¹czeniem obiektów ma³ej
architektury.
4. Na terenach stanowi¹cych rejon lokalizacji dróg wewnêtrznych i miejsc postojowych ustala siê zakaz lokalizacji
obiektów kubaturowych o charakterze sta³ym z wy³¹czeniem
obiektów ma³ej architektury, wiat, portierni, dystrybutorów
paliw itp.
§6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 KDw - ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe  drogi wewnêtrzne,
2) przeznaczenie dopuszczalne  urz¹dzenia infrastruktury
technicznej.
2. Na terenie o których mowa w ust. 1 ustala siê zakaz
lokalizacji obiektów kubaturowych.

DZIA£ II
ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA
£ADU PRZESTRZENNEGO

2. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych zasadach zagospodarowania mo¿na korygowaæ w granicach do 10 m (z
wy³¹czeniem terenu zieleni urz¹dzonej izolacyjnej).

DZIA£ III
ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§8. 1. Oddzia³ywanie zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
nie mo¿e przekraczaæ poziomu okrelonego przepisami ustaw
szczególnych i wykonawczych oraz Polskimi Normami.
2. Nakazuje siê zastosowanie na stacji paliw rozwi¹zañ
technicznych zabezpieczaj¹cych przed:
1) przenikaniem produktów naftowych do gruntu,
2) emisj¹ par produktów naftowych do powietrza atmosferycznego w procesach nape³niania zbiorników magazynowych stacji paliw oraz wydawania tych produktów do
zbiorników pojazdów samochodowych.
3. Ustala siê obowi¹zek prowadzenia monitoringu skutków inwestycji na rodowisko przyrodnicze.
4. Ustala siê obowi¹zek okresowego usuwania i wywozu
przez specjalistyczne s³u¿by odpadów i ich odzysk lub unieszkodliwianie zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Nakazuje siê wyposa¿enie placów postojowych i sk³adowych w instalacje i urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu,
6. Istniej¹ce na dzia³ce (w pó³nocnej jej czêci) rowy
podlegaj¹ ochronie, konserwacji i udro¿nieniu z zapewnieniem przep³ywu wód.
7. Wody opadowe i bytowo - gospodarcze odprowadzone z obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi uczestników ruchu wymagaj¹ oczyszczenia przed odprowadzeniem ich do odbiorników
lub do ziemi, zgodnie z przepisami o ochronie i kszta³towaniu
rodowiska.
§9. 1. Plan ustala utrzymanie i ochronê istniej¹cej zieleni
wysokiej.
2. Wprowadza siê obowi¹zek nasadzeñ zieleni o charakterze izolacyjnym wzd³u¿ granic dzia³ki.
§10. Ustala siê ochronê akustyczn¹ s¹siednich terenów
zabudowy zagrodowej wg obowi¹zuj¹cych w tym zakresie
przepisów.
§11. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady prowadzenia gospodarki odpadami:
1. segregowanie i gromadzenie odpadów wytwarzanych w
wyniku prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej,
2. obowi¹zek zorganizowanego wywozu odpadów do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

§7. 1. W celu okrelenia indywidualnych zasad zagospodarowania, teren jednostki 1 U/KS podzielony zosta³ na rejony
o ró¿nych zasadach zagospodarowania i lokalizacji ró¿nych
obiektów i urz¹dzeñ.

§12. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony powietrza
atmosferycznego:
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1. wytwarzanie energii cieplnej dla celów grzewczych w
oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne ród³a ciep³a,

miejsce jego odkrycia oraz niezw³ocznie zawiadomiæ o tym
urz¹d konserwatorski.

2. preferowane odnawialne ród³a energii.
DZIA£ V
DZIA£ IV

WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ

§14. 1. Ustanawia siê obowi¹zek atrakcyjnego zagospodarowania terenów publicznych.

§13. 1. Teren opracowania po³o¿ony jest w strefie wystêpowania archeologicznych obiektów zabytkowych. Wszelkie
prace naruszaj¹ce strukturê gruntu musz¹ byæ poprzedzone
zezwoleniem uzyskanym od stosownych s³u¿b ochrony zabytków.

2. Na terenach publicznych wprowadza siê wymóg
szczególnego opracowania pod³ogi wnêtrza.

DZIA£ VI

2. W przypadku ujawnienia w trakcie prowadzenia robót
ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie,
i¿ jest on zabytkiem nale¿y wstrzymaæ wszelkie roboty mog¹ce uszkodziæ lub zniszczyæ odkryty przedmiot; zabezpieczyæ

PARAMETRY I WSKANIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§15. Tereny zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z komunikacj¹ samochodow¹ (jednostka bilansowa 1 U/KS)
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§16. Tereny dróg wewnêtrznych (jednostka bilansowa 2
KDw)
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DZIA£ VII
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
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3. Dopuszcza siê etapowe zagospodarowanie terenów z
uwzglêdnieniem okrelonego w projekcie planu przebiegu
dróg wewnêtrznych.

DZIA£ X
§17. Na obszarze objêtym planem oprócz terenów i obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, nie wystêpuj¹ tereny i
obiekty podlegaj¹ce ochronie, ustalone na podstawie odrêbnych przepisów, w tym tereny górnicze, a tak¿e nara¿one na
niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿one osuwaniem siê
mas ziemnych.

DZIA£ VIII
SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I
PODZIA£U NIERUCHOMOCI

§18. 1. Plan zachowuje istniej¹cy uk³ad w³asnoci.
2.

Nie dopuszcza siê wtórnego podzia³u terenu.

DZIA£ IX
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU,
W TYM ZAKAZ ZABUDOWY

§19. 1. Plan ustala nakaz prowadzenia zorganizowanej
dzia³alnoci inwestycyjnej.
2. Warunkiem zagospodarowania terenów jest opracowanie ca³ociowej koncepcji urbanistycznej ³¹cznie z elementami infrastruktury technicznej.

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY
SYSTEMÓW KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§20. Komunikacja samochodowa
1) Dla obs³ugi terenu w zakresie transportu i komunikacji
samochodowej ustala siê uk³ad drogowy, który tworz¹:
a) istniej¹ca droga krajowa nr 11 zaliczana do klasy GP
(docelowo S),
b) istniej¹ca droga powiatowa nr 4349P,
c) projektowana droga wewnêtrzna oznaczona na rysunku planu symbolem: 2 KDw.
2) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów
komunikacji:
a) zjazd z drogi krajowej poprzez dodatkowy pas dla
pojazdów skrêcaj¹cych w lewo (z kierunku Ostrowa
Wielkopolskiego),
b) w liniach rozgraniczaj¹cych drogi krajowej wyklucza
siê lokalizacjê infrastruktury technicznej nie zwi¹zanej
z funkcjonowaniem drogi,
c) ustala siê minimaln¹ szerokoæ drogi wewnêtrznej  11
m (w tym: jezdnia - 6,0 m, pasy zieleni po obu stronach
jezdni  ³¹cznie 5,0m).
§21. 1. Liczbê stanowisk postojowych w czêci parkingowej nale¿y okreliæ indywidualnie z uwzglêdnieniem redniego dobowego ruchu w roku.
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2. Na terenie opracowania, w ka¿dym zespole stanowisk
postojowych dla samochodów osobowych nale¿y zapewniæ
nie mniej ni¿ dwa stanowiska postojowe dla samochodów
osób niepe³nosprawnych.
§22. Ogólne zasady rozbudowy infrastruktury technicznej
1) Pod³¹czenie projektowanego zainwestowania kubaturowego do istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej.
2) Realizacja infrastruktury technicznej równoczenie z realizacj¹ zainwestowania kubaturowego,
3) Istniej¹ce na obszarze opracowania sieci infrastruktury
technicznej nale¿y wkomponowaæ w projektowane zagospodarowanie terenu zachowuj¹c bezpieczne odleg³oci
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami,
4) Przebudowa, rozbudowa istniej¹cego uzbrojenia na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê sieci.
§23. Wodoci¹gi
Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej, na
zasadzie rozbudowy z uwzglêdnieniem:
1) rodzaju obiektów
2) potencjalnej gêstoci obci¹¿enia ogniowego.
§24. Kanalizacja sanitarna i deszczowa
1) Dopuszcza siê odprowadzenie cieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowanym
wywozem cieków jako rozwi¹zania czasowego, do momentu wyst¹pienia warunków pod³¹czenia obiektów do
zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
2) Powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych dopuszczone jest wy³¹cznie z powierzchni dachowych oraz terenów nieutwardzonych.
3) cieki w postaci wód opadowych i roztopowych pochodz¹ce z powierzchni utwardzonych  dróg, placów, parkingów, nale¿y podczyciæ (w granicach w³asnej dzia³ki) w
stopniu pozwalaj¹cym na odprowadzenie do pobliskich
cieków powierzchniowych.

1) Zaopatrzenie w ciep³o z wbudowanych lokalnych róde³
ciep³a na:
a) gaz,
b) olej opa³owy,
c) energiê elektryczn¹,
d) niekonwencjonalne ród³a energii: np. pompy cieplne,
kolektory s³oneczne itp.
2. Zakaz lokalizowania kot³owni wêglowych.
§27. Telekomunikacja
1) Zaopatrzenie w ³¹cza telefoniczne z istniej¹cej sieci kablowej.
2) Dopuszcza siê rozbudowê sieci telekomunikacyjnych wy³¹cznie jako kablowych.
3) Lokalizacja w³azów telekomunikacyjnych i szafek kablowych w liniach rozgraniczaj¹cych ulic.
§28. Zaopatrzenie w gaz
1) W przypadku pojawienia siê zapotrzebowania na gaz
ziemny grupy E(GZ-50) przy³¹czenie odbiorców do sieci
gazowej odbywaæ siê bêdzie na zasadach okrelonych
przez dostawcê gazu.
2) Dopuszcza siê lokalizacjê stacji redukcyjno - pomiarowych
i wydzielenia terenu dla potrzeb ich budowy bez koniecznoci opracowania zmian planu.
§29. Gospodarka odpadami
1) Ustala siê obowi¹zek segregowania odpadów sta³ych w
miejscach ich powstawania.
2) Ustala siê obowi¹zek zorganizowanego wywozu odpadów
do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

DZIA£ XI
SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZENIA I U¯YTKOWANIA TERENÓW

§25. Elektroenergetyka
1) Zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej. W przypadku zwiêkszonego zapotrzebowania w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹ dopuszcza
siê budowê sieci zasilaj¹cych redniego i niskiego napiêcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie z
warunkami wydanymi przez przedsiêbiorstwo energetyczne.
2) Budowa sieci elektroenergetycznych jako napowietrznych.
Dopuszcza siê realizacjê linii elektroenergetycznych kablowych.
3) Budowa stacji transformatorowych w ramach poszczególnych zadañ inwestycyjnych.
4) Mo¿liwoæ lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe.
§26. Ciep³ownictwo

§30. 1. Utrzymuje siê prawo w³acicieli do kontynuowania dotychczasowego sposobu u¿ytkowania terenu do czasu
przyst¹pienia do zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu.
2. Nie ustala siê innych sposobów tymczasowego zagospodarowania terenu.

DZIA£ XII
STAWKI PROCENTOWE - PODSTAWA DO USTALENIA
OP£ATY, O KTÓREJ MOWA W art. 36 UST. 4 USTAWY

§31. Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci
nieruchomoci w wysokoci 30% dla ca³ego obszaru objêtego
planem.
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ROZDZIA£ III
USTALENIA KOÑCOWE

§32. Przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene teren o
powierzchni 3,3292 ha, okrelony szczegó³owo w dokumentacji dotycz¹cej przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nielene.

Poz. 1467

§33. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§34. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej w Pleszewie
(-) mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski
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— 8583 —

Poz. 1467

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 97

— 8584 —

Poz. 1467

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y nr XXV/205/2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 12 lutego 2009 r.

STWIERDZENIE ZGODNOCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PLESZEW DLA CZÊCI WSI KUCZKÓW Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY PLESZEW

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 zgodnoæ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew

 dla czêci wsi Kuczków z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Pleszew uchwalonego dnia 30 grudnia 1999 r. uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Pleszewie nr XIV/138/99 ze zmianami uchwalonymi uchwa³¹ Rady Miejskiej nr XLIII/318/2006 z dnia 14 wrzenia 2006 r.

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y nr XXV/205/2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 12 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PLESZEW  DLA CZÊCI WSI KUCZKÓW

Projekt planu zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w
terminie od dnia 10 listopada 2008 r. do 1 grudnia 2008 r.
Dyskusja publiczna odby³a siê w dniu 20 listopada 2008 r.

W ustawowym terminie (do 15 grudnia 2008 r.) wniesiono
do projektu planu jedn¹ uwagê. Uwagi nieuwzglêdniono.

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XXV/205/2009
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 12 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE
NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA

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 zwi¹zku z ustaleniami
planu oraz prognoz¹ skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Pleszew  dla czêci wsi Kuczków, Rada Miejska w Pleszewie
rozstrzyga, co nastêpuje:

na obszarze objêtym planem nie bêd¹ realizowane inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy.

