
NR VI/64/2015

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - Wschód" dla wsi

Marszew, gmina Pleszew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o gminnym (Dz. U z 2013 r., poz.

594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2015 r., poz.199) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co

I.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obszar w

geodezyjnym Marszew, po stwierdzeniu, projekt planu nie narusza studium i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, zatwierdzonego Nr VIII/83/2011 Rady Miejskiej

w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2011 r.

2. Niniejsza na obszarze, którego granica rysunek, zwany dalej rysunkiem planu,

opracowany w skali 1 : 1000 i „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Marszew –

Wschód” dla wsi Marszew, gmina Pleszew” nr 1 do niniejszej

3. nr 2 do jest sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.

4. nr 3 do jest o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej, które do gminy oraz zasadach ich finansowania,

zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. w dalszych przepisach niniejszej jest mowa o:

1) zabudowy - przez to powierzchni zabudowy, tj.

powierzchni kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na budowlanej, w odniesieniu

do powierzchni budowlanej;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - przez to w jakiej

budynki od linii tereny;

3) linii zabudowy - przez to na rysunku planu

usytuowanie frontowej budynku, z schodów, pochylni, balkonów, gzymsów, wykuszy

i ganków; oraz budynków lokalizowanych w

4) obszarze - przez to obszar planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu;

5) planie - przez to ustalenia planu, o których mowa w niniejszej uchwale;

6) powierzchni biologicznie czynnej - oznacza terenu biologicznie czynnego,

w w sprawie warunków technicznych, jakim powinny budynki i ich usytuowanie;

7) powierzchni zabudowy - przez to powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych

na budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy budynku na

terenu;

8) rysunku planu - przez to rysunek planu nr 1 do niniejszej

9) terenie - przez to obszaru liniami wraz z odpowiednim

symbolem literowym lub literowym z

10) uchwale - przez to Rady Miejskiej w Pleszewie;

11) - przez to i w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji
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12) - przez to dla których raportu

na nie jest obligatoryjne w rozumieniu przepisów oraz których

nie powoduje przekroczenia standardów przepisami

poza terenem do którego inwestor posiada prawny.

II.

Przepisy

1.

Przeznaczenie terenów oraz linie tereny o przeznaczeniu lub zasadach

zagospodarowania

§ 3. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN,

8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN, 12 MN, 13 MN, 14 MN, 15 MN, 16 MN, 17 MN, 18 MN, 19 MN, 20 MN, 21 MN

ustala przeznaczenie na zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 4. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MN/U, 2 MN/U, 3 MN/U, ustala

1) przeznaczenie na zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) przeznaczenie na zabudowy

3) przeznaczenie na zabudowy

4) dopuszcza tylko

5) zakaz lokalizacji zawsze na

§ 5. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MW, 2 MW, ustala przeznaczenie na

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

§ 6. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 U, 2 U, 3 U, 4 U, 5 U, 6 U, ustala

przeznaczenie na cele realizacji zabudowy

2. Ustala zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni 2000 m2.

3. Ustala zakaz lokalizacji zawsze na

4. Dopuszcza tylko

§ 7. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem P/U, ustala przeznaczenie na:

1) obiektów produkcyjnych, i magazynów;

2)

2. Ustala zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni 2000 m2;

3. Ustala zakaz lokalizacji zawsze na

§ 8. 1. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem WS, ustala przeznaczenie na teren wód

powierzchniowych.

2. Dopuszcza

1) z wód;

2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej;

3) pieszych.

3. Zakazuje przegradzania i ustawiania obiektów do cieku w celu jego eksploatacji

i konserwacji, za w ust.2.

§ 9. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 E, 2 E, 3 E ustala przeznaczenie na teren

infrastruktury technicznej – elektroenergetyka.
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2. Ustala stacji transformatorowych, rozdzielczych i innych obiektów i

z i energii, oraz sieci infrastruktury technicznej.

§ 10. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 K, 2 K, ustala przeznaczenie na teren

infrastruktury technicznej – kanalizacja.

2. Ustala sieci, i obiektów infrastruktury technicznej do funkcjonowania

oczyszczalni oraz systemu kanalizacyjnego.

3. Dopuszcza

1) obiektów architektury;

2) nasadzenia w formie drzew i krzewów;

3) wykonanie ochronnego ogrodzenia i

4) placów manewrowych.

§ 11. 1. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 ZP, 2 ZP, 3 ZP, 4 ZP, 5 ZP, 6 ZP, ustala

przeznaczenie na tereny zieleni

2. Dopuszcza obiektów architektury.

3. Na terenie oznaczonym symbolem 3 ZP, dopuszcza sportu i rekreacji,

w tym boiska sportowego, placu zabaw, kortu tenisowego wraz z

4. Dopuszcza prowadzenie sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielanie pieszych i rowerowych.

§ 12. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZD, ustala

1) ogrodów

2) dopuszcza altan;

3) zakaz realizacji budynków mieszkalnych.

§ 13. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem:

1) KDZ - ustala przeznaczenie na teren drogi publicznej, klasy zbiorczej;

2) KDL - ustala przeznaczenie na teren drogi publicznej, klasy lokalnej;

3) 1 KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD, 5 KDD, 6 KDD, 7 KDD, 8 KDD, 9 KDD, 10 KDD, 11 KDD, 12 KDD,

13 KDD – ustala przeznaczenie na tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej;

4) 1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW, 6 KDW, 7 KDW, 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 11 KDW,

12 KDW, 13 KDW, 14 KDW, 15 KDW, 16 KDW, 17 KDW, 18 KDW, 19KDW – ustala przeznaczenie na

tereny dróg

§ 14. Na obszarze planem dopuszcza prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i

i obiektów infrastruktury technicznej terenu.

2.

Zasady ochrony i przestrzennego

§ 15. 1. Przy realizacji nowo projektowanych budynków

1) linie zabudowy;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) zapewnienie komunikacyjnej obszaru, poprzez do i projektowanych dróg.

2. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 ZP, 2 ZP, 3 ZP:

1) kompozycje zieleni,

2) do komponowania zieleni, gatunki drzew i krzewów przystosowane do lokalnych warunków,

z gatunków zimozielonych.
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3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej ustala zakaz realizacji

tymczasowych obiektów budowlanych.

4. Dopuszcza obiektów i infrastruktury technicznej poza wskazanymi liniami

zabudowy.

3.

Zasady ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 16. 1. Ustala naturalnych zbiorowisk z dopuszczeniem nowych

2. funkcjonowanie systemu melioracyjnego.

3. W przypadku naruszenia systemu melioracyjnego

jego funkcjonowanie; w tym celu dopuszcza nowych systemów melioracji i przebudowy

rowów.

4. Zakazuje odprowadzania szczególnie substancji biogennych, organicznych i toksycznych

do gruntu i do wód powierzchniowych.

5. Z zakresu ochrony przed normy w Ministra

w sprawie dopuszczalnych poziomów w

1) na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami kolejno od 1 MN do 21 MN, dopuszczalne

poziomy jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MW, 2 MW, dopuszczalne poziomy

jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

3) na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MN/U, 2 MN/U, 3 MN/U, dopuszczalne

poziomy jak dla terenów

4) na terenach zieleni oznaczonych na rysunku planu symbolami kolejno od 1 ZP do 6 ZP,

dopuszczalne poziomy jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

6. Funkcjonowanie obiektów i z lub

na obszarze planem musi zachowanie standardów klimatu akustycznego

w w przepisach i nie ich przekroczenia na terenach

7. Ustala nakaz uzyskania wymaganych standardów akustycznych na granicach z terenami

o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w

8. W przypadku dopuszczalnych poziomów

poziom co najmniej do dopuszczalnych.

9. Wyznacza strefy zieleni izolacyjno-krajobrazowej na terenie, oznaczonym symbolem P/U, w miejscach

wskazanych na rysunku planu, o strefy 8,0 m. Do zieleni gatunków drzew

i krzewów rodzimych, najlepiej przystosowanych do warunków lokalnych, z gatunków zimozielonych,

oraz wysokiej.

10. Ustala zakaz lokalizacji naziemnych stanowisk postojowych w strefie zieleni izolacyjno–krajobrazowej.

4.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

§ 17.W przypadku odnalezienia, podczas prowadzenia prac ziemnych, obiektów archeologicznych

organy ochrony zabytków.

5.

Wymagania z potrzeb przestrzeni publicznych
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§ 18.W obszarach przestrzeni publicznych oznaczonych symbolem 1ZP - 6 ZP, KDL, KDZ, oraz 1KDD -

13KDD dopuszcza obiektów architektury, technicznych, pieszych i

rowerowych oraz zieleni.

6.

Parametry i zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,

gabaryty obiektów i zabudowy

§ 19. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami kolejno

od 1 MN do 21 MN, ustala

1) utrzymuje w planie dla której dopuszcza przebudowy, nadbudowy i rozbudowy;

2) zabudowa realizowana w typie zabudowy lub z pkt 3;

3) na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami 5 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN, 12 MN, 13 MN, 14 MN,

15 MN dopuszcza zabudowy szeregowej;

4) w przypadku realizacji zabudowy szeregowej, oraz budynków i gospodarczych dopuszcza

usytuowanie ich w granicy

5) budynków mieszkalnych do II kondygnacji nadziemnych;

6) zakaz realizacji budynków mieszkalnych o 9,0 m w kalenicy dachu;

7) budynków i gospodarczych – I kondygnacja, max. 5,5 m w kalenicy

dachu; z pkt. 8);

8) dopuszcza budynków gospodarczych z poddaszem o max. 8,0 m

w kalenicy dachu;

9) dla budynków mieszkalnych, gospodarczych i dachów jako strome dwu,- lub

wielospadowe, o nachyleniu dachowych od 30° do 45°, z pkt 10), 11) i 12);

10) zachowanie symetrycznie pochylonych w przypadku realizacji dachów dwuspadowych;

11) dopuszcza dla budynków gospodarczych i przekrycie dachem

12) na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MN, 2 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN, 12 MN, 13 MN,

14 MN, 15 MN dopuszcza dachów

13) biologicznie

a) dla zabudowy wolno - 40% powierzchni budowlanej,

b) dla zabudowy - 25% powierzchni budowlanej,

c) dla zabudowy szeregowej - 25% powierzchni budowlanej,

14) zabudowy budowlanej:

a) dla zabudowy wolno - 0,1,

b) dla zabudowy - 0,1,

c) dla zabudowy szeregowej - 0,3,

15) zabudowy budowlanej:

a) dla zabudowy wolno - 0,8,

b) dla zabudowy - 1,0,

c) dla zabudowy szeregowej - 1,5,

16) zabudowy budowlanej:

a) dla zabudowy wolno - 35%,

b) dla zabudowy - 45%,
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c) dla zabudowy szeregowej - 70%,

17) budynku gospodarczego do 30 m2;

18) zapewnienia miejsc do parkowania realizowanych w ramach posesji - min. 1 stanowisko

na 1 mieszkanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w

19) zakaz realizacji z gotowych prefabrykowanych elementów

§ 20. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy oznaczonych na rysunku

planu symbolami 1 MN/U, 2 MN/U, 3 MN/U, ustala

1) budynków mieszkalnych i do II kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze

2) zakaz realizacji budynków o 9,0 m w kalenicy dachu;

3) dopuszcza zabudowy w granicy

4) budynków gospodarczych i - I kondygnacja, max. 5,5 m w kalenicy

dachu;

5) dla budynków mieszkalnych, gospodarczych i dachów jako strome

dwu,- lub wielospadowe, o nachyleniu dachowych od 30° do 45°, z pkt 6 i 7;

6) dla budynków dopuszcza dachów

7) dla budynków lub gospodarczych dopuszcza przekrycie dachem

8) biologicznie - 20% powierzchni budowlanej;

9) zabudowy budowlanej - 50%;

10) zabudowy budowlanej - 0,07;

11) zabudowy budowlanej - 1,7;

12) zapewnienia miejsc do parkowania realizowanych w ramach posesji:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - min. 1 stanowisko na 1 budynek, w tym miejsca przeznaczone

na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w

b) dla zabudowy w od potrzeb jednak nie mniej 2 stanowiska na 100 m2

powierzchni w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w

13) zakaz realizacji z gotowych prefabrykowanych elementów

§ 21. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 MW, 2 MW, ustala

1) utrzymuje w planie dla której dopuszcza przebudowy, nadbudowy i rozbudowy;

2) budynków mieszkalnych do III kondygnacji nadziemnych, z zakazem realizacji budynków

o 12,0 m w kalenicy dachu;

3) dopuszcza budynków gospodarczych i w granicach

4) budynków gospodarczych i - I kondygnacja, max. 4,5 m w kalenicy dachu;

5) dachów jako lub strome, o nachyleniu dachowych od 15° do 45°;

6) biologicznie - 15% powierzchni

7) zabudowy budowlanej - 75%;

8) zabudowy budowlanej - 0,2;

9) zabudowy budowlanej - 2,5;

10) zapewnienia miejsc do parkowania realizowanych w ramach posesji – min. 1 stanowisko na

1 mieszkanie, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w

11) zakaz realizacji z gotowych prefabrykowanych elementów
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§ 22. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami kolejno od 1 U do 6 U, ustala

1) utrzymuje w planie dla której dopuszcza remonty, przebudowy, nadbudowy

i rozbudowy;

2) budynków - do II kondygnacji nadziemnych;

3) zakaz realizacji budynków o 9,0 m w kalenicy dachu;

4) dachów jako lub strome, o nachylenia dachowych od 20° do 40°;

5) biologicznie - 10% powierzchni budowlanej;

6) zabudowy budowlanej - 60%;

7) zabudowy budowlanej - 0,1;

8) zabudowy budowlanej - 2,0;

9) zapewnienia miejsc do parkowania realizowanych w ramach posesji - w od

potrzeb, jednak nie mniej 2 stanowiska na 100 m2 powierzchni w tym miejsca

przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w

§ 23. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem P/U, ustala

1) budynków z i do II kondygnacji

nadziemnych, z zakazem realizacji budynków o 11,0 m w kalenicy dachu;

2) dla obiektów produkcyjnych, i magazynów dachów jako lub o

nachylenia do 350;

3) budynków do II kondygnacji nadziemnych, z zakazem realizacji budynków o

9,0 m w kalenicy dachu;

4) dachów budynków jako dwu,- lub wielospadowe, o nachylenia

dachowych od 20° do 40°, z dopuszczeniem stosowania dachów

5) ustala zakaz realizacji zabudowy w granicy

6) zabudowy budowlanej - 0,1;

7) zabudowy budowlanej - 1,5;

8) biologicznie - 20% powierzchni budowlanej;

9) zabudowy budowlanej - 60%;

10) miejsc parkingowych i placów manewrowych w ramach posesji:

a) dla prowadzonej produkcyjnej, i magazynowej – w od potrzeb, jednak

nie mniej 2 stanowiska na 5 zatrudnionych, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie

pojazdów zaopatrzonych w

b) dla funkcji min. 2 stanowiska na 100 m2 powierzchni w tym miejsca

przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w

§ 24. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 K, 2 K, ustala

1) budynków I kondygnacja, nie 6,0 m;

2) stosowanie dachów lub o nachylenia do 30° ;

3) wykonanie ogrodzenia ochronnego;

4) zabudowy 0,01;

5) zabudowy 0,9;

6) biologicznie nie 5% powierzchni budowlanej;

7) zabudowy budowlanej - 90%.

§ 25. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 E, 2 E, 3 E ustala
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1) budynków I kondygnacja, nie 6,0 m;

2) stosowanie dachów lub o nachylenia do 30° ;

3) wykonanie ogrodzenia ochronnego;

4) zabudowy 0,01;

5) zabudowy 0,9;

6) biologicznie nie 5% powierzchni budowlanej;

7) zabudowy budowlanej - 90%.

§ 26. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZD, ustala

1) budynków do II kondygnacji, w tym poddasze jednak nie 7,5 m w kalenicy

dachu;

2) stosowanie dachów stromych o nachylenia do 35°;

3) zabudowy 0,01;

4) zabudowy 0,6;

5) biologicznie nie 60% powierzchni budowlanej;

6) zabudowy budowlanej - 30%;

7) nie 600 m2;

8) do dróg publicznych.

§ 27. Ustala nieprzekraczalne i linie zabudowy usytuowane zgodnie z rysunkiem planu.

7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów ochronie, ustalonych na podstawie

przepisów, w tym terenów górniczych, a na powodzi oraz

osuwaniem mas ziemnych

§ 28. Nie ustala ze na brak na obszarze planu.

8.

zasady i warunki scalania i planem miejscowym

§ 29. 1. Na obszarze planem ustala minimalne powierzchnie nowo wydzielanych

budowlanych, z przeznaczonych pod obiekty infrastruktury technicznej:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:

a) wolno - 700 m2,

b) - 600 m2,

c) szeregowej - 300 m2,

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy MN/U -500 m2,

3) dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1 MW - 20 040 m2 i dla terenu 2 MW - 16 349 m2,

4) dla terenu zabudowy U - 600 m2,

5) dla zabudowy produkcyjnej, i magazynowej i zabudowy P/U:

a) dla zabudowy produkcyjnej, i magazynowej - 1000 m2,

b) dla zabudowy - 600 m2.

2. Ustala frontu
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1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

a) wolno - 22,0 m,

b) b) - 20,0 m,

c) c) szeregowej - 7,0 m,

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy MN/U - 20,0 m;

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW - 25,0 m;

4) dla zabudowy U - 18,0 m;

5) dla zabudowy produkcyjnej, i magazynowej i zabudowy P/U - 25,0 m.

3. Fronty nowo wydzielanych usytuowane pod prostym, z +/- 15°,

w stosunku do pasa drogowego.

9.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich w tym zakaz

zabudowy

§ 30. Ustala i uzgadniania z Szefostwem Ruchu Lotniczego Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej wszelkich obiektów o 50,0 m npt. i przed wydaniem decyzji

o pozwoleniu na

§ 31. 1. napowietrznych linii energetycznych ustala obszar o

- dla linii SN 15 kV wynosi 5,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii,

- dla linii nn 0,4 kV wynosi 3,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii.

2. Istnieje zmniejszenia pasa terenu ochronnego dla napowietrznych linii elektroenergetycznych

za operatora sieci, po uzgodnieniu zagospodarowania terenu.

3. Ustala zakaz lokalizacji wszelkich budynków i budowli, takich jak maszty, oraz

z przebiegiem przewodów energetycznych.

4. Wszystkie na obszarze planu elektroenergetyczne

w projektowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu, bezpieczne zgodnie

z normami i przepisami.

5. Dopuszcza napowietrznych sieci elektroenergetycznych z planowanym

zagospodarowaniem terenu. Sposób i warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej operator sieci.

10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 32. 1. W zakresie zasad modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala

1) droga publiczna klasy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu symbolem KDZ:

a) droga jednojezdniowa, dwupasowa - po jednym w kierunku,

b) realizacji chodników jedno,- lub dwustronnych,

c) w liniach zgodnie z rysunkiem planu,

d) przeznaczenie dopuszczalne - elementy infrastruktury technicznej z funkcjonowaniem

drogi, sieci i infrastruktury technicznej, obiekty architektury,

e) dopuszcza rowerowych o parametrach technicznych i zgodnych

z w sprawie warunków technicznych, jakim powinny drogi publiczne i ich

usytuowanie.

2) droga publiczna klasy lokalnej, oznaczona na rysunku planu symbolem KDL:
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a) wyznacza terenu na poszerzenie drogi, o 2,0 m;

b) przeznaczenie dopuszczalne - elementy infrastruktury technicznej z funkcjonowaniem

drogi, sieci i infrastruktury technicznej, obiekty architektury,

c) dopuszcza rowerowych o parametrach technicznych zgodnych

z w sprawie warunków technicznych, jakim powinny drogi publiczne i ich

usytuowanie.

3) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami kolejno od 1 KDD do 13 KDD:

a) drogi jednojezdniowe, z realizacji chodników jedno,- lub dwustronnych,

b) w liniach zmienna, zgodnie z rysunkiem planu,

c) wydzielona jezdnia o min. 5,0 m,

d) przeznaczenie dopuszczalne - elementy infrastruktury technicznej z funkcjonowaniem

drogi, sieci i infrastruktury technicznej, obiekty architektury,

e) dopuszcza rowerowych o parametrach technicznych i zgodnych

z przepisami

4) drogi oznaczone na rysunkach planu symbolami kolejno od 1 KDW do 19 KDW:

a) a) w liniach zgodnie z rysunkiem planu,

b) przeznaczenie - elementy infrastruktury technicznej - bez budynków, obiekty i

pasy zieleni,

5) komunikacyjnego na obszarze planem z przedstawiono na

rysunku planu.

§ 33.W zakresie sieci infrastruktury technicznej ustala

1) sieci infrastruktury technicznej z oraz zapewnienie do sieci zgodnie

z przepisami

2) ustala obszaru planem w infrastruktury technicznej.

§ 34. 1. Dostawa wody z i nowoprojektowanej sieci

2. zaopatrzenie w do gaszenia dla terenu zgodnie z przepisami

§ 35. Na obszarze planem ustalenia w zakresie odprowadzania

1) odprowadzanie bytowych i komunalnych do oczyszczalni poprzez i

kanalizacji sanitarnej;

2) ustala zakaz odprowadzenia komunalnych o przekroczonych dopuszczalnych

do systemu kanalizacji bez ich podczyszczenia w indywidualnych

podczyszczalniach

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej,

4) tymczasowo, do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub dopuszcza

zagospodarowanie wód, o których mowa w pkt 3, w granicach

indywidualne, bez naruszania interesu osób trzecich.

§ 36.W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala zasilanie z i projektowanych

niskiego i

§ 37. Na obszarze planem ustalenia w zakresie zaopatrzenia w

1) nakazuje stosowanie grzewczych wysokim stopniem i niskim

stopniem emisji

2) stosowanie przy pozyskaniu dla celów grzewczych paliw

emisyjnymi – gazowych, i oraz wykorzystanie energii elektrycznej

i odnawialnych energii.
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§ 38. Na obszarze planem ustalenia w zakresie zaopatrzenia w

1) zasilanie obszaru w z i nowoprojektowanej sieci

energetycznej;

2) dopuszcza stacji transformatorowych i sieci oraz niskiego

odpowiednio do zbilansowanych potrzeb;

3) ostatecznej rozbudowy sieci po zapotrzebowania na moc;

4) dopuszcza sieci elektroenergetycznej z planowanym zagospodarowaniem terenu.

§ 39.W zakresie gospodarki odpadami ustala gromadzenia odpadów komunalnych, w tym

odpadów niebezpiecznych w procesach technologicznych, w wydzielonych i odpowiednio

zabezpieczonych miejscach, w sposób zgodny z wojewódzkim planem gospodarki odpadami oraz przepisami

11.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, i terenów

§ 40. Dla obszaru planem nie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,

i terenu.

12.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 41. Ustala o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, naliczeniu jednorazowej z wzrostu

dla terenów gminny zasób - 1%, dla terenów -

mieszkaniowych 20%, niemieszkaniowych - 30%.

III.

Przepisy

§ 42. Traci moc nr VIII/50/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego „Marszew-Wschód” dla wsi Marszew gmina Pleszew, na obszarze

i w zakresie niniejszym planem.

§ 43.Wykonanie powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 44. wchodzi w po 14 dni od dnia w Dzienniku Województwa

Wielkopolskiego.
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Nr 1 do Nr VI/64/2015

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 25 czerwca 2015 r.
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Nr 2 do Nr VI/64/2015

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego "Marszew - Wschód" dla wsi Marszew gmina Pleszew

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do

publicznego w terminie od 1.04.2015 r. do 22.04.2015 r. Zgodnie z z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi przyjmowane do dnia 6.05.2015 r.

W ustawowym terminie wniesiono 4 uwagi.

Uwaga nr 1.

W z do publicznego projektu: Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Marszew – Wschód” o budowy budynku

w granicy nr 50/13.

W ramach wyznaczonego zabudowy 1 MN, znajduje zabudowa realizowana w granicy

w z czym

Uwaga nr 2.

o w projekcie planu drogi 10KDW z 9KDW, co

usprawni tej osiedla.

Przebieg drogi 9KDW wyznaczony geodezyjnie na podstawie dotychczas planu

zagospodarowania przestrzennego. drogi wydzielone geodezyjnie

w z nie dróg - odrzuca

Uwaga nr 3.

Jako nr 166 Marszew, wnosimy o pozostawienie zapisów planu w zakresie

na poziomie dotychczasowym tj. zgodnie z § 60 dla jednostki D 7 MN,U aktualnie

planu tj.:

a) przeznaczenie:

- podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z

wbudowane lub zabudowa gospodarcza i wbudowane, przybudowane lub

b) zasady zabudowy:

- budynek lub gospodarczy, 7 m przy dach 11 m przy dachu stromym,

c) powierzchnia zabudowy na nie powinna 40%,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15%,

e) pozostawienie izolacyjnego pasa zieleni od strony wschodniej,

f) pozostawienie przeznaczenia od strony jako rolne,

ponadto o zabudowy w granicy nr 166 budynkiem

gospodarczym lub celem

odrzucono ze na fakt, tereny zaplanowano w innych miejscach obszaru

planem, dla których jest zapewniony lepszy komunikacyjny. W nr

166 budynki mieszkaniowe jednorodzinne i w planie tej

funkcji na terenach Nie zdecydowano na parametrów zabudowy, aby w

kwartale przeznaczonym pod 19MN te same

parametry. odrzucono w pkt e), ze na fakt terenów

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co nie wyklucza realizacji pasa zieleni
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izolacyjnej, oraz w pkt. f) ze na fakt, takiego kierunku rozwojowego nie przewiduje studium

i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu na od

wnioskowanej Nie rozpatrywano uwagi zabudowy w granicy ze

na fakt, projekt planu

Uwaga nr 4.

Jako nr 164 Marszew, wnosimy o pozostawienie zapisów planu w zakresie

na poziomie dotychczasowym tj. zgodnie z § 60 dla jednostki D 7 MN,U

aktualnie planu tj.:

a) przeznaczenie:

- podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z

wbudowane lub zabudowa gospodarcza i wbudowane, przybudowane lub

b) zasady zabudowy:

- budynek lub gospodarczy, 7 m przy dach 11 m przy dachu stromym,

c) powierzchnia zabudowy na nie powinna 40%,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15%,

e) pozostawienie izolacyjnego pasa zieleni od strony wschodniej,

f) pozostawienie przeznaczenia od strony jako rolne,

ponadto o zabudowy w granicy nr 166 budynkiem

gospodarczym lub celem

odrzucono ze na fakt, tereny zaplanowano w innych miejscach obszaru

planem, dla których jest zapewniony lepszy komunikacyjny. W nr

164 budynki mieszkaniowe jednorodzinne i w planie tej

funkcji na terenach Nie zdecydowano na parametrów zabudowy, aby w

kwartale przeznaczonym pod 19MN te same

parametry. odrzucono w pkt e), ze na fakt terenów

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co nie wyklucza realizacji pasa zieleni

izolacyjnej, oraz w pkt. f) ze na fakt, takiego kierunku rozwojowego nie przewiduje studium

i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu na od

wnioskowanej Nie rozpatrywano uwagi zabudowy w granicy ze

na fakt, projekt planu
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Nr 3 do Nr VI/64/2015

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

o sposobie realizacji, zapisanych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

"Marszew - Wschód" dla wsi Marszew gmina Pleszew, inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, które do gminy oraz o zasadach ich finansowania

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaspokojeniu zbiorowych potrzeb zadania

gminy.

2. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji do gminy:

1) realizacja w oparciu o przepisy w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),

2) w oparciu o inne przepisy np. Prawo energetyczne.

3) terminy realizacji poszczególnych - etapowane,

4) inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu, nie do

gminy, finansowane ze inwestorów, na zasadach przepisami

5) Realizacja nwestycji musi zgodna z przepisami i normami.

3. sieci uzbrojenia technicznego w zakresie sieci kanalizacyjnej, energetycznej

i gazowej zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego oraz na podstawie przepisów

4. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane zgodnie z planem gospodarki odpadami, na

podstawie przepisów oraz zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Sposób realizacji inwestycji ulec modyfikacji wraz z techniczno-

technologicznym, zgodnie z stosowania najlepszej techniki.

6. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej do gminy, podlega

przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.).

7. zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

do gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych:

1) z gminy, zgodnie z

2) poprzez gminy – w ramach m.in.

a) dotacji unijnych,

b) dotacji województwa,

c) dotacji i z funduszy celowych,

d) z kredytów i bankowych,

e) z inwestorów na podstawie

f) innych

8. Inwestycje w zakresie i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub realizowane

w sposób w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.

1059 ze zm.) i nie gminy.
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