
 

 

UCHWAŁA NR XXI/162/12 

RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 13 września 2012 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku – Rejon  

ul. Milewskiego i ul. Dworcowej  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) w związku 

uchwałą Nr XI/67/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „w granicach ulic: Obwodnica 

Północna, Chopina i terenów kolejki wąskotorowej”, który po zmianie będzie nazywał się „rejon ul. 

Milewskiego i ul. Dworcowej” Rada Miejska Turku uchwala, co następuje:  

DZIAŁ I. 

USTALENIA OGÓLNE  

Rozdział 1. 

Zakres obowiązywania planu.  

§ 1. 1. Stwierdza się zgodność ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Turku pn. „Rejon ul. Milewskiego i ul. Dworcowej” z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Turku uchwalonej Uchwałą Nr X/60/11 Rady Miejskiej 

Turku z dnia 19 maja 2011r.  

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku, pn. „Rejon ul. 

Milewskiego i ul. Dworcowej” zwaną dalej planem.  

§ 2. Załącznikami do planu są:  

1) rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych, stanowiące załącznik nr 3.  

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:  

1) granice obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;  

3) symbole terenów;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.  
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2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu wskazują stan prawny wynikający z innych 

przepisów, są oznaczeniami informacyjnymi:  

1) proponowana linia podziału pasa drogowego drogi zbiorczej na drogę powiatową i drogę gminną;  

2) projektowane zjazdy publiczne z drogi wojewódzkiej;  

3) projektowane zjazdy indywidualne z drogi wojewódzkiej.  

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) budowli służącej reklamie - należy przez to rozumieć wolno stojący trwale związany z gruntem obiekt 

reklamowy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy prawo budowlane;  

2) urządzeniu służącym reklamie – należy przez to rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem, służący 

reklamie;  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu:  

a) Od strony dróg wewnętrznych, na terenach przeznaczonych pod zabudowę, nie należy sytuować nowych 

budynków przed wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Istniejące 

przed tymi liniami obiekty budowlane można remontować, przebudowywać, rozbudowywać 

i nadbudowywać za zgodą zarządcy drogi. Przed nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się 

sytuowanie innych obiektów budowlanych i urządzeń takich jak: podziemne obiekty budowlane, 

budowle służące reklamie, urządzenia służących reklamie, napowietrzne linie elektroenergetyczne 

i teletechniczne, stacje transformatorowe, stacje redukcyjne gazu, dopuszcza się wysunięcie przed 

nieprzekraczalną linię zabudowy do 1,5m wyłącznie takich elementów budynku jak okap dachu, balkon, 

daszek nad wejściem, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa.  

b) Od strony dróg publicznych, na terenach przeznaczonych pod zabudowę, nie należy sytuować nowych 

budynków przed wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Dopuszcza się 

przed wskazanymi w planie liniami zabudowy od strony dróg publicznych: remonty obiektów 

budowlanych istniejących, lokalizację podziemnych obiektów budowlanych, budowli służących reklamie 

oraz urządzeń służących reklamie, napowietrznych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, stacji 

transformatorowych, stacji redukcyjnych gazu, dopuszcza się wysunięcie przed nieprzekraczalną linię 

zabudowy do 1,5m wyłącznie takich elementów budynku jak okap dachu, balkon, daszek nad wejściem, 

schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa. Zabudowę należy lokalizować zgodnie z przepisami 

szczególnymi.  

c) Nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone bezpośrednio przy granicy z sąsiednimi działkami 

i terenami oznaczają możliwość lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy tych granicach lub w odległości 

1,5m od tych granic.  

d) Nieprzekraczalne linia zabudowy wyznaczone na rysunku planu równolegle do granic z sąsiednimi 

działkami i terenami, nie zwymiarowane na rysunku planu, oznaczają konieczność lokalizacji zabudowy 

w odległościach nie mniejszych niż 3m lub 4m lub w sposób dopuszczony dla zabudowy jednorodzinnej, 

zgodnie z przepisami szczególnymi.  

4) obiekcie obsługi technicznej - należy przez to rozumieć infrastrukturę techniczną, która w szczególności 

służy odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, infrastrukturę 

teletechniczną a także stacje transformatorowe, obiekty przepompowni ścieków, stacje gazowe, urządzenia 

melioracji;  

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć dominujący (główny) sposób zagospodarowania 

terenu, który powinien dominować na danym terenie;  

6) przeznaczeniu dopuszczalnym, uzupełniającym - należy przez to rozumieć możliwy sposób 

zagospodarowania terenu bilansowany w liniach rozgraniczających poszczególnych terenów, lub 

nieruchomości gruntowych, po spełnieniu wymagań określonych w planie, stanowiący uzupełnienie lub 

wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;  

7) symbol przeznaczenia - należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów, określające ich 

przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne;  
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8) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem 

przeznaczenia;  

9) usługach nieuciążliwych, funkcjach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi i funkcje, które nie 

należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

szczególnych;  

10) usługach uciążliwych, funkcjach uciążliwych - należy przez to rozumieć usługi i funkcje zaliczane do 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych;  

11) urządzeniu pomocniczym - ekrany akustyczne, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, 

ratownictwa i bezpieczeństwa państwa;  

12) pasie technologicznym linii elektroenergetycznej – należy przez to rozumieć obszar, na którym dopuszcza 

się prowadzenie prac związanych z budową, przebudową, modernizacją i eksploatacją linii, w granicach 

którego zamyka się ponadnormatywne oddziaływanie tej linii w zakresie emisji pola elektromagnetycznego 

oraz hałasu.  

Rozdział 2. 

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszaru 

objętego ustaleniami planu.  

§ 5. Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą, ustala się następujące przeznaczenie terenu, 

przyporządkowując mu wskazany obok symbol przeznaczenia:  

1) P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;  

2) U – tereny zabudowy usługowej;  

3) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

4) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

5) U,P – tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;  

6) U/MN – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

7) UC/MW – tereny obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

8) U,P,KDW – tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, dróg 

wewnętrznych;  

9) K - tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja;  

10) E - tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;  

11) T – tereny infrastruktury technicznej – telekomunikacja;  

12) WS – tereny wód powierzchniowych;  

13) KD-G – tereny drogi publicznej – droga klasy głównej;  

14) KD-Z – tereny drogi publicznej – ulica klasy zbiorczej;  

15) KD-L – tereny drogi publicznej – ulica klasy lokalnej;  

16) KD-D – tereny drogi publicznej – ulica klasy dojazdowej;  

17) KD-S – skrzyżowanie dróg publicznych;  

18) KDW – tereny dróg wewnętrznych.  

§ 6. 1. Cele takie jak: obiekty obsługi technicznej wymienione w § 4 pkt 4, w tym także obiekty zaliczane 

do mogących znacząco wpływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych, urządzenia 

pomocnicze wymienione w § 4 pkt 11, ciągi komunikacji wewnętrznej: pieszej, rowerowej, jezdnej i pieszo-

jezdnej można realizować na każdym terenie w sposób zgodny przepisami szczególnymi i zasadami współżycia 

społecznego.  
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2. Plan wyznacza następujące tereny przeznaczone wyłącznie na cele publiczne: KD-G; 1KD-Z; 2KD-Z; 

3KD-Z; KD-L; 1KD-D; 2KD-D; 3KD-D, KD-S; K; E; T.  

3. Dopuszcza się na obszarze objętym planem przeznaczenie terenów i lokalizację zadań dla realizacji 

celów publicznych oraz dla zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do zadań własnych gminy 

w ramach funkcji i zasad zagospodarowania terenu, określonych niniejszym planem oraz zgodnie z ust. 1.  

§ 7. Zagospodarowanie i zabudowę należy wykonywać w sposób zapewniający prawidłową eksploatację 

obiektów realizujących cele publiczne, w szczególności: obiektów obsługi technicznej.  

§ 8. Brak innych ogólnych lub szczegółowych ustaleń, zasad, wymagań, parametrów, wskaźników, 

gabarytów oznacza dowolność w tym względzie z koniecznością stosowania przepisów prawa powszechnie 

obowiązujących.  

Rozdział 3. 

Ustalenia ogólne w zakresie: ochrony przyrodniczej, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony stref ujęć 

wody, ochrony zbiorników wód otwartych, zagrożeń związanych z osuwaniem się mas ziemnych, terenów 

górniczych.  

§ 9. 1. Tereny objęte planem nie są objęte żadną z form ochrony przyrody.  

2. Ustala się następujące zasady kształtowania i ochrony zieleni oraz terenów biologicznie czynnych:  

- należy dążyć do zachowania istniejącego drzewostanu, usuwanie drzew i krzewów na terenach 

przeznaczonych do zabudowy, przy rozbudowie i budowie obiektów budowlanych może być uzależnione od 

przesadzenia lub zastąpienia drzew i krzewów innymi drzewami i krzewami,  

- nasadzeń zieleni nie można wykonywać na sieciach infrastruktury podziemnej oraz bezpośrednio pod 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.  

3. Należy przestrzegać wymaganych ilości powierzchni biologicznie czynnych określonych w ustaleniach 

szczegółowych.  

4. Tereny objęte planem nie są zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, nie znajdują się w strefach 

ochronnych ujęć wód, nie są zagrożone powodzią, nie znajdują się w strefach ochronnych wód otwartych, nie 

są ustanowione terenami górniczymi.  

Rozdział 4. 

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów ze względu na wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi.  

§ 10. Cały obszar objęty planem znajduje się na terenie górnokredowego zbiornika szczelinowo-porowego 

GZWP nr 151 Turek – Konin - Koło. W celu ochrony obszaru GZWP nakazuje się prowadzenie wszelkich 

inwestycji w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód podziemnych, przestrzeganie zasad 

zagospodarowania określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony wód podziemnych.  

§ 11. 1. Posiadający do działki budowlanej tytuł prawny, powinien przy wykonywaniu swego prawa 

powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną 

miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.  

2. Na obszarze planu adaptuje się istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone 

symbolem MN, tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej oznaczone symbolem U/MN, tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolem MW. Dla tych adaptowanych w planie terenów 

podlegających ochronie akustycznej obowiązuje nie przekraczanie dopuszczalnych poziomów hałasu 

określonych w przepisach szczególnych.  

3. Na terenie 1P, na działkach 66/3, 66/4, 66/5 w obrębie B, dopuszcza się pozostawienie, jako funkcji 

tymczasowej, terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dopuszcza się pozostawienie dwóch budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych do czasu przeznaczenia terenu pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny. 

Tereny aktualnie przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wydzielone istniejącym 

ogrodzeniem, do czasu ich użytkowania na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy chronić przed 

ponadnormatywnym hałasem, obowiązuje na nich nie przekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu 

określonego w przepisach szczególnych, wymaganego dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

W budynkach należy zapewnić warunki akustyczne zgodne z wymaganiami Polskich Norm.  
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4. Na terenie 2P na działce o nr ewid. nr 96/2 w obrębie B, dopuszcza się pozostawienie terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, jako funkcji tymczasowej, do czasu przeznaczenia terenu pod obiekty 

produkcyjne, składy i magazyny. Do czasu użytkowania terenu, jako terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, działka ta podlega ochronie akustycznej, obowiązuje dla na niej nie przekraczanie 

dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach szczególnych. W budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym należy zapewnić warunki akustyczne zgodne z wymaganiami Polskich Norm.  

5. Projektuje się teren przeznaczony dla realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000m² z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony symbolem UC/MW. Dla 

projektowanego terenu UC/MW, w przypadku zlokalizowania na nim zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, będzie on podlegał ochronie akustycznej, obowiązuje wówczas nie przekraczanie 

dopuszczalnego poziomu hałasu wymaganego dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej, określonego 

w przepisach szczególnych.  

6. Na terenach znajdujących się przy drogach nakazuje się zachowanie odpowiednich standardów jakości 

środowiska poprzez zachowanie przepisów odrębnych, w szczególności przestrzeganie wymagań ochrony 

środowiska związanych eksploatacją dróg zapewniają zarządzający tymi obiektami. Budynki 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny być wznoszone poza zasięgiem zagrożeń 

i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym 

zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu 

ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości.  

7. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej należy chronić przed ponadnormatywnymi oddziaływaniami sąsiednich terenów, należy izolować od 

istniejących i projektowanych funkcji uciążliwych na terenach przemysłowych i usługowych. W szczególności 

na działkach zabudowanych i przeznaczonych dla uciążliwych funkcji przemysłowych oraz usługowych, jeżeli 

w trakcie użytkowania obiektów ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko wykroczy poza tereny 

nieruchomości własnej, w tym poziom hałasu spowoduje przekroczenie hałasu wymaganego dla sąsiednich 

terenów zabudowy podlegających ochronie akustycznej należy wzdłuż granic wykonywać pasy zieleni 

izolacyjnej i środki ochrony akustycznej np. ekrany dźwiękochłonne. Zieleń izolacyjna to zieleń zróżnicowana 

gatunkowo, wysoka i niska z udziałem roślinności zimozielonej. Dla nowych lokalizowanych przedsięwzięć 

i funkcji zdefiniowanych w planie jako uciążliwe, pasy zieleni izolacyjnej lub ekrany dźwiękochłonne lub inne 

środki ochrony należy wskazać w projektach budowlanych.  

§ 12. Ustala się następujące warunki postępowania z odpadami:  

1) wytwórcy odpadów zobowiązani są do ich selektywnej zbiórki, umożliwiającej późniejszy odzysk lub 

unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochrony środowiska;  

2) odpady komunalne winny być segregowane i zagospodarowane zgodnie ze wspólnym planem gospodarki 

odpadami dla gmin członkowskich Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz 

zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Turku;  

3) odpady niebezpieczne winny być gromadzone selektywnie w sposób uniemożliwiający ich negatywny 

wpływ na środowisko zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem i przekazywane uprawnionym 

odbiorcom w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia;  

4) w celu realizacji selektywnej zbiórki odpadów, każda działka budowlana powinna być wyposażona 

w oddzielne urządzenia (pojemniki, worki) przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów;  

5) dopuszcza się usytuowanie zbiorczych urządzeń selektywnego gromadzenia odpadów, obsługujących kilka 

działek budowlanych, zlokalizowanych na terenach publicznych;  

6) masy ziemne powstałe podczas realizacji inwestycji budowlanych należy zagospodarować w ramach 

własnej nieruchomości lub w innym miejscu określonym na etapie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

robót budowlanych, w sposób nie powodujący przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi.  

Rozdział 5. 

Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad kształtowania przestrzeni 

publicznych.  

§ 13. 1. Na terenach objętych planem nie występują obiekty zabytkowe oraz relikty archeologiczne.  
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2. Na terenach objętych planem, zakazuje się realizacji nowej zabudowy tymczasowej i tymczasowego 

zagospodarowania terenu innego niż: lokalizacja urządzeń reklamowych, lokalizacja sezonowych straganów, 

sezonowych ogródków gastronomicznych, obiektów tymczasowych związanych z działalnością podstawową na 

terenach przemysłowych, terenach składów i magazynów, tymczasowego wykorzystania terenu na cele 

otwartych terenów zieleni, sportu i rekreacji. Nie wprowadza się ograniczeń w terminach ich użytkowania. 

Zakazuje się na terenie objętym planem lokalizacji tymczasowych budynków garażowych, garaży w obiektach 

kontenerowych. Obiekty tymczasowe na terenach zabudowy należy lokalizować w liniach rozgraniczających 

wskazanych na rysunku planu, w obrębie dróg publicznych w miejscach nie kolidujących z ruchem 

drogowym.  

3. Budowle i urządzenia służące reklamie można lokalizować we wzajemnych odstępach wynoszących 

minimum 50m między kolejnymi. Na terenach zabudowy nie mogą przekraczać wysokości ustalonych dla 

budowli, na terenach dróg nie mogą one przekraczać wysokości 4m.  

4. Na terenach objętych planem nie projektuje się akcentów architektonicznych ani dominant 

urbanistycznych.  

5. Na terenach objętych planem dopuszcza się lokalizację budowli o wysokości do 90m. W przypadku 

lokalizowania obiektów o wysokości równej i większej jak 50,0m n.p.t. inwestycję należy zgłosić właściwym 

organom nadzoru nad lotnictwem wojskowym na zasadach określonych w przepisach odrębnych.  

§ 14. 1. Przy lokalizowaniu zabudowy należy przestrzegać zdefiniowanych w § 4 pkt 3 oraz wyznaczonych 

na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy.  

2. Możliwość lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy granicach lub w odległości 1,5m od granicy o ile na 

rysunku planu nie wskazano inaczej, ustala się także w stosunku do granic działek budowlanych stanowiących 

odrębną własność na terenach 1U; 2U; 5U; UC/MW; 1P; 2P; 1U,P; 2U,P; 1U/MN; 2U/MN; U,P,KDW.  

3. W przypadku wydzielenia działek stanowiących dojazdy, a nie wyznaczonych w planie, jako drogi 

wewnętrzne, zabudowę należy lokalizować w odległości minimum 3m od granic tych działek.  

Rozdział 6. 

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy oraz obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

oraz komunikacji.  

§ 15. Sieci infrastruktury technicznej: telekomunikacyjne, urządzenia służące do doprowadzania płynów, 

pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzenia związane z ich eksploatacją powinny być prowadzone przez 

tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczególności przez tereny w liniach rozgraniczających dróg 

publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi. Wzdłuż drogi wojewódzkiej ustala się lokalizację sieci nie 

związanych z funkcjonowaniem tej drogi na terenach funkcjonalnych, równoległych do tej drogi: 1MN; 1U; 

4MN; 5U; 1P; 2P; K. Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić także przez inne tereny funkcjonalne, 

w szczególności przed liniami zabudowy.  

§ 16. Na terenach objętych planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury:  

1) Budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyłącza, 

umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu 

zagospodarowania działki.  

2) Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej i projektowanej sieci 

elektroenergetycznej.  

3) Dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych (w tym stacji transformatorowych) nie jest wymagane 

zachowanie linii zabudowy, stacje transformatorowe można lokalizować na terenach przeznaczonych dla 

lokalizacji innych funkcji.  

4) Ustala się pasy technologiczne linii elektroenergetycznych: Ustala się szerokość pasa technologicznego 

linii energetycznych: ustala się strefę 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii 

średniego napięcia 15 kV, oraz 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii niskiego 

napięcia 0,4 kV. Dla terenów znajdujących się w granicach podanych wielkości wydziela się pas 

technologiczny. Przy projektowaniu i realizacji dopuszczonych w tych pasach obiektów budowlanych 

należy zachować bezpieczne odległości oraz zachować wymagania norm oraz przepisów. Ograniczenia 
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w zagospodarowaniu terenu w granicach pasów technologicznych obowiązują do czasu istnienia 

napowietrznych linii energetycznych.  

5) Zaopatrzenie w gaz ziemny ustala się z sieci gazociągów średniego i niskiego ciśnienia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, stacje gazowe można lokalizować na terenach przeznaczonych dla 

lokalizacji innych funkcji, w szczególności terenach: P; U,P; U; UC/MW; U,P, KDW.  

6) Dla istniejących i nowych sieci gazowych należy zachować strefy kontrolowane i odległości podstawowe 

dla projektowanych obiektów, zgodne z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe obowiązującym w dniu wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej. 

Należy zachować dostęp do sieci gazowych dla służb eksploatacyjnych operatora sieci gazowych. 

Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w granicach pasów technologicznych sieci gazowych obowiązują 

do czasu istnienia tych sieci lub ich przebudowy. W granicach planu znajdują się:  

- na terenie 2KD-Z - gazociąg Dz 180 i Dz 125,  

- na terenie 1KD-L i 1P - gazociąg Dz 125 i Dz 110,  

- na terenie 1U, P - gazociąg Dz 63.  

7) Ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, adaptuje się w planie własne ujęcia wody 

funkcjonujące w zakładach przemysłowych.  

8) Na terenie planu należy zapewnić z sieci wodociągowej zaopatrzenie w wodę dla celów 

przeciwpożarowych oraz drogi pożarowe zgodnie z przepisami szczególnymi.  

9) Ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków przemysłowych i bytowych do sieci kanalizacyjnej.  

10) Ulice powinny być wyposażone w kanalizację deszczową.  

11) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów oraz z powierzchni nie zanieczyszczonych powinny 

być odprowadzane na własny teren nieutwardzony lub do kanalizacji deszczowej na warunkach 

określonych przez zarządcę sieci.  

12) Wody opadowe i roztopowe z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymienionych w przepisach 

odrębnych należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej zgodnie z tymi przepisami, na warunkach 

ustalonych przez zarządcę sieci.  

13) Zakazuje się odprowadzania zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych na tereny nieutwardzone.  

14) Wzdłuż terenu wód powierzchniowych należy zachować możliwość przechodu i przejazdu, 

w szczególności na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód, zabrania się 

grodzenia terenu w odległości bliższej niż 3m od linii rozgraniczającej teren WS. Właściciel nieruchomości 

przyległej do powierzchniowych wód publicznych jest obowiązany umożliwić dostęp do wody na potrzeby 

wykonywania robót związanych z utrzymaniem wód.  

15) Budynki powinny posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu 

wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją.  

16) Do celów grzewczych i grzewczo-technologicznych należy korzystać z miejskiej sieci ciepłowniczej lub 

stosować gaz, olej oraz alternatywne źródła energii, dopuszcza się stosowanie paliw węglowych wyłącznie 

w wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłach węglowych retortowych o sprawności wynoszącej powyżej 

80%.  

§ 17. Na terenach objętym planem, o ile ustalenia szczegółowe nie wskazują inaczej, ustala się następujące 

warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:  

1) Potrzeby parkingowe należy realizować na nieruchomości własnej inwestora. O ile ustalenia szczegółowe 

tego nie zabraniają, za zgodą zarządców dróg, dopuszcza się część miejsc postojowych wykonać w pasach 

drogowych dróg powiatowych i miejskich lub wykorzystać istniejące miejsca postojowe.  

2) Zakazuje się lokalizowania miejsc postojowych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.  

3) Dopuszcza się część lub całość wymaganych miejsc postojowych zastąpić miejscami garażowymi 

lokalizowanymi w parterach lub podziemiach budynków.  
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4) Dla terenów P; U; U,P; U,P,KDW; U/MN; należy zapewnić dla pracowników: minimum 1 miejsce 

postojowe na każde 5 osób zatrudnionych, oraz dla klientów: jedno miejsce postojowe na każde 50m² 

powierzchni użytkowej w obiektach usługowych innych niż usługi handlu, dla obiektów handlowych 

minimum jedno miejsce postojowe na każde 30m² powierzchni sprzedaży; na każdym parkingu minimum 

jedno miejsce należy przewidzieć dla osób niepełnosprawnych; dla dopuszczonej na terenach U/MN 

funkcji mieszkaniowej należy zapewnić dodatkowo minimum 1 miejsce postojowe lub zamiennie miejsce 

garażowe na jeden lokal mieszkalny; dla zabudowy wymagającej dostaw towarów należy zapewnić 

minimum jedno miejsce postojowe dla samochodu dostawczego;  

5) dla terenu UC/MW należy zapewnić minimum jedno miejsce postojowe na każde 30m² powierzchni 

sprzedaży oraz minimum jedno miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny; na każdym parkingu 

minimum jedno miejsce należy przewidzieć dla osób niepełnosprawnych; dla dostaw towarów należy 

zapewnić minimum dwa miejsca postojowe dla samochodów dostawczych;  

6) w przypadku braku budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, na terenach K; E; T nie 

jest wymagane zapewnienie miejsc postojowych; w przypadku, gdy wystąpią na tych terenach 

pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi należy zapewnić minimum 1 miejsce postojowe na każde 

5 osób zatrudnionych, na każdym parkingu minimum jedno miejsce należy przewidzieć dla osób 

niepełnosprawnych;  

7) należy zapewnić minimum 1 miejsce postojowe lub zamiennie miejsce garażowe na jeden lokal mieszkalny 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN i wielorodzinnej MW; dla dopuszczonych na terenach 

MN i MW lokali usługowych należy zapewnić minimum jedno miejsce postojowe dla klientów na każde 

50m² powierzchni użytkowej pomieszczeń usługowych innych niż usługi handlu, oraz minimum jedno 

miejsce postojowe na każde 30m² powierzchni sprzedaży dla usług handlu; na każdym parkingu 

związanym z usługami minimum jedno miejsce należy przewidzieć dla osób niepełnosprawnych; dla 

zabudowy wymagającej dostaw towarów należy zapewnić minimum jedno miejsce postojowe dla 

samochodu dostawczego.  

§ 18. 1. Drogi publiczne. Jako podstawową, sieć komunikacji drogowej ustala się tereny dróg publicznych 

oznaczonych symbolami: KD-G; 1KD-Z; 2KD-Z; 3KD-Z; KD-L; 1KD-D; 2KD-D, 3KD-D oraz skrzyżowanie 

dróg publicznych oznaczone symbolem KD-S. Drogi publiczne wyznaczone są liniami rozgraniczającymi na 

rysunku planu. W pasach drogowych dróg publicznych należy realizować w szczególności: jezdnię, chodniki, 

pasy zieleni oraz tam, gdzie umożliwia to szerokość pasa drogowego ścieżki rowerowe.  

2. Drogi wewnętrzne. Pozostawia się drogi wewnętrzne 1KDW i 2KDW w ich aktualnych liniach 

rozgraniczających. Niepubliczne tereny komunikacji wewnętrznej jezdnej i pieszo-jezdnej, drogi rowerowe, 

ciągi komunikacji pieszej, można realizować na każdym terenie w sposób zgodny przepisami szczególnymi 

i zasadami współżycia społecznego. W szczególności w wyniku podziału terenów na działki dopuszcza się 

także tworzenie działek stanowiących dojazdy do działek budowlanych.  

Rozdział 7. 

Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.  

§ 19. 1. Nie ustala się na obszarze planu obowiązku przeprowadzania scaleń.  

2. Dopuszcza się podziały i łączenie działek zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów. Dopuszcza 

się podziały służące realizacji inwestycji celu publicznego dla uzbrojenia terenu, w takim przypadku nie 

ogranicza się wielkości działek oraz sposobu podziału. Dopuszcza się nowe podziały pod dowolnym kątem 

w stosunku do pasa drogowego. Dopuszcza się podział działek na poszerzenie sąsiednich nieruchomości. 

W wyniku takiego podziału i łączenia muszą powstać działki o parametrach zgodnych z ustaleniami planu. 

Działki lub zespoły działek, których kształt, wielkość, struktura własnościowa, dostępność do dróg publicznych 

i infrastruktury, ukształtowanie i istniejące pokrycie szatą roślinną utrudnia ich wykorzystanie oraz 

zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu mogą być połączone i podzielone w oparciu o przepisy odrębne 

z zakresu gospodarki nieruchomościami. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę można wydzielać działki 

stanowiące dojazdy, jeżeli są one niezbędne dla zapewnienia dostępu do dróg publicznych zgodnego 

z ustaleniami planu. Parametry działek stanowiących dojazdy powinny spełniać wymogi § 14 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75, poz. 690 ze zmianami.).  
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3. Zakazuje się dokonywania podziału terenów, jeśli powodowałaby to konieczność wykonywania zjazdów 

z drogi wojewódzkiej.  

4. Zakazuje się dokonywania podziału terenów przeznaczonych pod drogi poza wydzieleniem tych dróg 

w ich liniach rozgraniczających oraz podziałami dokonywanymi dla rozgraniczenia dróg poszczególnych 

kategorii, w szczególności dokonania podziału pasa drogowego 2KD-Z na drogę powiatową i drogę gminną 

w miejscu oznaczonym na rysunku planu.  

DZIAŁ II. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  

Rozdział 8. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

oznaczonych symbolami 1P i 2P.  

§ 20. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1P i 2P przeznaczenie:  przeznaczenie podstawowe: 

zabudowa przemysłowa, składy i magazyny, przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa oraz 

adaptowany w planie, jako funkcja tymczasowa, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dwoma 

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi na terenie 1P oraz adaptowania w planie jako funkcja tymczasowa 

- jedna działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenie 2P.  

§ 21. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1P i 2P obowiązuje zakaz lokalizowania nowej 

zabudowy mieszkaniowej. Na terenie 1P adaptuje się w planie istniejący teren przeznaczony pod zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną - dwa budynki zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z terenem 

niezbędnym dla zapewnienia wymogów przepisów szczególnych określonych dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, oraz na terenie 2P, działkę przeznaczoną aktualnie pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, jako funkcję tymczasową do czasu przeznaczenia tych terenów pod funkcję 

podstawową.  

§ 22. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 1P i 2P ustala się następujące szczegółowe 

warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) dla każdej nieruchomości obowiązuje:  

- maksymalna wysokość budynków – 25m;  

- maksymalna wysokość budowli – 70m;  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%;  

- wskaźnik intensywności zabudowy [od minimum do maksimum] – od 0,4 do 2;  

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 2000 m²;  

- minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 20m;  

2) dachy zabudowy można kształtować płaskie lub strome o maksymalnym nachyleniu połaci dachowych do 

45 stopni, o dowolnym kierunku spadku połaci dachowych;  

3) adaptuje się w planie istniejącą zabudowę, inną niż budynki mieszkalne, dopuszcza się jej przebudowę, 

rozbudowę, nadbudowę, rozbiórkę i budowę nowej zabudowy, do gabarytów ustalonych w punkcie 1 i 2;  

4) dla istniejących, dopuszczonych, jako tymczasowe, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na 

terenie 1P i jednorodzinnej na terenie 2P, należy stosować się do ustaleń § 11 ust. 3 i 4; tereny te należy 

wygrodzić od terenów przeznaczonych pod przemysł; zakazuje się rozbudowy i nadbudowy budynków 

mieszkalnych, dopuszcza się ich remonty i przebudowy; dla terenów przeznaczonych tymczasowo dla 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w liniach ogrodzenia terenu należy zapewnić pełną infrastrukturę 

wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, w szczególności plac zabaw dla dzieci, 

miejsca rekreacji i wypoczynku; należy zapewnić wymagane naświetlenie pomieszczeń mieszkalnych oraz 

klimat akustyczny, wymagany dla terenów podlegających ochronie akustycznej oraz dla pomieszczeń 

mieszkalnych;  

5) tereny przeznaczone dla uzupełniającej funkcji usługowej muszą stanowić mniej niż 30% powierzchni 

terenów 1P i 2P;  
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6) powierzchnia całkowita budynków przeznaczonych dla funkcji usługowej musi stanowić mniej niż 30% 

powierzchni całkowitej wszystkich budynków na terenach 1P i 2P.  

Rozdział 9. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolami 1U, 

2U, 4U, 5U.  

§ 23.  Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1U, 2U, 4U, 5U przeznaczenie: 

 przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa.  

§ 24. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 1U, 2U, 4U, 5U obowiązuje zakaz lokalizowania 

zabudowy mieszkaniowej.  

§ 25. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 1U, 2U, 4U, 5U ustala się następujące 

szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) dla każdej nieruchomości obowiązuje:  

- maksymalna wysokość budynków – 17m;  

- maksymalna wysokość budowli – 70m;  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%;  

- wskaźnik intensywności zabudowy [od minimum do maksimum] – od 0,4 do 2;  

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1000 m²;  

- minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 20m;  

2) dachy zabudowy można kształtować płaskie lub strome o maksymalnym nachyleniu połaci dachowych do 

45 stopni, o dowolnym kierunku spadku połaci dachowych;  

3) adaptuje się w planie istniejącą zabudowę, dopuszcza się jej przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, 

rozbiórkę i budowę nowej zabudowy, do gabarytów ustalonych w punkcie 1 i 2.  

Rozdział 10. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy usługowej  

oznaczonej symbolem 3U.  

§ 26. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 3U przeznaczenie:  przeznaczenie podstawowe: 

zabudowa usługowa, przeznaczenie uzupełniające: tereny zieleni.  

§ 27. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 3U obowiązuje zakaz:  

1) przeznaczania terenu i zabudowy na cele działalności produkcyjnej, składowej, magazynowej, dystrybucji 

takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne, lokalizacji usług uciążliwych,  

2) wykonywania piwnic,  

3) lokalizowania poziomu zerowego (podłogi parteru budynku), wyżej niż 30cm ponad poziomem gruntu przy 

wejściu,  

4) lokalizowania wolno stojących budynków gospodarczych i garażowych,  

5) podziału terenu, poza wydzieleniem terenu w liniach rozgraniczających.  

§ 28. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 3U ustala się następujące szczegółowe warunki, 

zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) dla terenu obowiązuje:  

- maksymalna wysokość budynków – 5m;  

- maksymalna wysokość budowli – 6m;  

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy – 1;  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%;  

- wskaźnik intensywności zabudowy [od minimum do maksimum] – od 0,4 do 2;  
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2) dachy budynków płaskie o nachyleniu połaci dachowych od 0 stopni do 10 stopni;  

3) zjazd na działkę należy wykonać z ulicy miejskiej.  

Rozdział 11. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

oznaczonych symbolami 1MW, 2MW.  

§ 29. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem 1MW, 2MW przeznaczenie:  przeznaczenie 

podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,  przeznaczenie dopuszczalne, uzupełniające: lokale 

usługowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.  

§ 30. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 1MW, 2MW obowiązuje zakaz przeznaczania 

terenu i zabudowy na cele działalności produkcyjnej, składowej, magazynowej, dystrybucji takich towarów jak: 

gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne, lokalizacji usług uciążliwych i funkcji uciążliwych, za 

wyjątkiem publicznych obiektów infrastruktury technicznej.  

§ 31. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 1MW, 2MW ustala się następujące szczegółowe 

warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) adaptuje się w planie istniejącą zabudowę, dopuszcza przebudowę istniejących obiektów budowlanych, 

zakazuje się rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków, dopuszcza się rozbiórkę istniejących 

budynków i budowę nowych do gabarytów określonych w punkcie 3, zakazuje się podziału terenów innego 

niż dopuszczony w ustaleniach ogólnych;  

2) adaptuje się w planie istniejące lokale usługowe, wbudowane w budynki mieszkalne wielorodzinne, 

dopuszcza się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych adaptowanych w planie zmianę sposobu 

użytkowania lokali mieszkalnych na lokale usługowe, także dopuszcza się lokalizację lokali usługowych 

wbudowanych w przypadku realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, o ile zapewniony 

zostanie do nich dostęp dla osób niepełnosprawnych; tereny związane z uzupełniającą funkcją usługową 

przeznaczone w szczególności dla miejsc postojowych muszą stanowić mniej niż 30% powierzchni terenów 

MW, powierzchnia całkowita lokali usługowych musi stanowić mniej niż 30% powierzchni całkowitej 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych.  

3) dopuszcza się rozbiórkę istniejącej zabudowy i budowę nowej o parametrach:  

- maksymalna wysokość budynków – 17m;  

- maksymalna wysokość budowli – 19m;  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%;  

- wskaźnik intensywności zabudowy [od minimum do maksimum] – od 0,4 do 2;  

- dachy budynków płaskie lub strome o nachyleniu połaci dachowych do 40 stopni.  

4) na terenach MW należy zapewnić infrastrukturę wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, w szczególności place zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji i wypoczynku oraz zapewnić 

wymagane naświetlenie pomieszczeń mieszkalnych oraz klimat akustyczny wymagany dla terenów 

podlegających ochronie akustycznej.  

Rozdział 12. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczonych symbolami od 1MN do 4MN.  

§ 32. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN do 4MN przeznaczenie: 

 przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

§ 33. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia od 1MN do 4MN obowiązuje zakaz:  

1) przeznaczania terenu i zabudowy na cele działalności produkcyjnej, składowej, magazynowej, oraz 

dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne,  

2) dla dopuszczonych zgodnie z przepisami szczególnymi lokali użytkowych ustala się zakaz lokalizacji usług 

uciążliwych.  
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§ 34. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia od 1MN do 4MN ustala się następujące 

szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje:  

- maksymalna wysokość budynków mieszkalnych – 10m;  

- maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych – 7,5m;  

- maksymalna wysokość budowli – 11m;  

- maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych – 3;  

- ilość kondygnacji nadziemnych budynków gospodarczych i garażowych – 1;  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25%;  

- maksymalna powierzchnia zabudowana – 40% powierzchni działki;  

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 600m
2
;  

- minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki – 19m;  

- wskaźnik intensywności zabudowy [od minimum do maksimum] – od 0,4 do 0,8;  

2) na jednej działce budowlanej można zrealizować tylko jeden budynek mieszkalny jednorodzinny oraz jeden 

budynek garażowy i jeden gospodarczy;  

3) dachy budynków mieszkalnych, gospodarczych i garażowych należy wykonać płaskie lub strome o kątach 

nachylenia połaci dachowych do 45 stopni o dowolnym kierunku nachylenia połaci dachowych.  

Rozdział 13. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, 

składów, magazynów oznaczonych symbolami 1U,P i 2U,P.  

§ 35. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1U,P i 2U,P przeznaczenie: przeznaczenie 

podstawowe: zabudowa usługowa w tym budynki zamieszkania zbiorowego, obiekty produkcyjne, bazy, 

składy.  

§ 36. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 1U,P i 2U,P obowiązuje zakaz lokalizowania 

nowej zabudowy mieszkaniowej.  

§ 37. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 1U,P i 2U,P ustala się następujące szczegółowe 

warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) dla każdej nieruchomości obowiązuje:  

- maksymalna wysokość budynków – 25m;  

- maksymalna wysokość budowli – 70m;  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%;  

- wskaźnik intensywności zabudowy [od minimum do maksimum] – od 0,4 do 2,5;  

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 500 m²;  

- minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 20m;  

2) dachy zabudowy można kształtować płaskie lub strome o maksymalnym nachyleniu połaci dachowych do 

45 stopni, o dowolnym kierunku spadku połaci dachowych;  

3) adaptuje się w planie istniejącą zabudowę, dopuszcza się jej przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, 

rozbiórkę i budowę nowej zabudowy, do gabarytów ustalonych w punkcie 1 i 2.  
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Rozdział 14. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami 1U/MN, 2U/MN.  

§ 38. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1U/MN, 2U/MN przeznaczenie: 

 przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, przeznaczenie dopuszczalne, uzupełniające: jeden 

lokal mieszkalny wbudowany w budynek usługowy lub w formie wolnostojącego budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego.  

§ 39. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 1U/MN, 2U/MN obowiązuje zakaz przeznaczania 

terenu i zabudowy na cele działalności produkcyjnej, składowej, magazynowej, dystrybucji takich towarów jak: 

gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne, lokalizacji usług uciążliwych, za wyjątkiem publicznych 

obiektów infrastruktury technicznej.  

§ 40. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia 1U/MN, 2U/MN ustala się następujące 

szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) dla każdej nieruchomości obowiązuje:  

- maksymalna wysokość budynków – 12,5m;  

- maksymalna wysokość budowli – 15,5m;  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%;  

- wskaźnik intensywności zabudowy [od minimum do maksimum] – od 0,4 do 1,25;  

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 800 m²;  

- minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 20m;  

2) dachy zabudowy można kształtować dowolnie: płaskie lub strome, o maksymalnym nachyleniu połaci 

dachowych do 45 stopni, o dowolnym kierunku spadku połaci dachowych;  

3) adaptuje się w planie istniejącą zabudowę, dopuszcza się jej przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, 

rozbiórkę i budowę nowej zabudowy, do gabarytów ustalonych w punkcie 1 i 2;  

4) tereny przeznaczone dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej muszą stanowić mniej niż 50% powierzchni 

nieruchomości;  

5) powierzchnia całkowita przeznaczona dla funkcji mieszkaniowej musi stanowić mniej niż 50% 

powierzchni całkowitej wszystkich obiektów na nieruchomości.  

Rozdział 15. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000m² z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonego symbolem 

UC/MW.  

§ 41. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem UC/MW przeznaczenie:  przeznaczenie podstawowe: 

zabudowa handlowa o dopuszczonej powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², przeznaczenie dopuszczalne, 

uzupełniające: usługi wbudowane w budynki handlowo – usługowe lub handlowo – usługowo – mieszkaniowe, 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej lub w formie mieszkań 

wbudowanych w obiekt handlowo – usługowo – mieszkaniowy.  

§ 42. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia UC/MW obowiązuje zakaz przeznaczania terenu 

i zabudowy na cele działalności produkcyjnej.  

§ 43. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia UC/MW ustala się następujące szczegółowe 

warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) dla każdej nieruchomości obowiązuje:  

- maksymalna wysokość budynków – 25m;  

- maksymalna wysokość budowli – 70m;  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynnaw przypadku realizacji, jako uzupełniającej, zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej – 20%;  
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- minimalna powierzchnia biologicznie czynna w przypadku realizacji wyłącznie funkcji handlowej 

i usługowej – 5%;  

- wskaźnik intensywności zabudowy [od minimum do maksimum] – od 0,2 do 3;  

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1000 m²;  

- minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 20m;  

2) dachy zabudowy można kształtować dowolnie: płaskie lub strome, o maksymalnym nachyleniu połaci 

dachowych do 45 stopni, o dowolnym kierunku spadku połaci dachowych;  

3) w przypadku realizowania dopuszczalnej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie należy zapewnić 

pełną infrastrukturę wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, w szczególności place 

zabaw dla dzieci, miejsca rekreacji i wypoczynku oraz zapewnić wymagane naświetlenie pomieszczeń 

mieszkalnych oraz klimat akustyczny wymagany dla terenów podlegających ochronie akustycznej, tereny 

przeznaczone dla funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej: zabudowa, miejsca postojowe, place zabaw, 

miejsca rekreacji i wypoczynku muszą stanowić mniej niż 50% powierzchni nieruchomości;  

4) powierzchnia całkowita budynków przeznaczona dla funkcji mieszkaniowej musi stanowić mniej niż 50% 

powierzchni całkowitej wszystkich budynków na nieruchomości;  

5) powierzchnia całkowita budynków przeznaczona dla funkcji usługowych nie może przekroczyć 20% 

powierzchni całkowitej budynków na nieruchomości;  

6) obsługę komunikacyjną terenów ustala się z dróg publicznych 1KD-Z i 2 KD-Z we wszystkich relacjach 

w sposób zgodny z przepisami szczególnymi.  

Rozdział 16. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów, dróg wewnętrznych oznaczonego symbolem U,P,KDW.  

§ 44. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia U,P,KDW przeznaczenie: przeznaczenie 

podstawowe: teren zabudowy usługowej, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren dróg 

wewnętrznych.  

§ 45. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U,P,KDW obowiązuje zakaz lokalizowania nowej 

zabudowy mieszkaniowej i funkcji mieszkaniowej.  

§ 46. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U,P,KDW ustala się następujące szczegółowe 

warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) dla każdej nieruchomości obowiązuje:  

- maksymalna wysokość budynków – 25m;  

- maksymalna wysokość budowli – 70m;  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%;  

- wskaźnik intensywności zabudowy [od minimum do maksimum] – od 0,4 do 2,5;  

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 500 m²;  

- minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 20m;  

2) dachy zabudowy można kształtować płaskie lub strome o maksymalnym nachyleniu połaci dachowych do 

45 stopni, o dowolnym kierunku spadku połaci dachowych;  

3) adaptuje się w planie istniejącą zabudowę, dopuszcza się jej przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, 

rozbiórkę i budowę nowej zabudowy, do gabarytów ustalonych w punkcie 1 i 2.  

Rozdział 17. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu infrastruktury technicznej - kanalizacji 

oznaczonego symbolem K.  

§ 47. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem K przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: istniejąca, 

adaptowana w planie oczyszczalnia wód deszczowych i roztopowych.  
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§ 48. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia K obowiązuje zakaz przeznaczania terenu 

i zabudowy na cele działalności produkcyjnej, składowej, magazynowej, dystrybucji takich towarów jak: gaz, 

paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne, lokalizacji zabudowy nie związanej z przeznaczeniem terenu, 

zakaz zabudowy mieszkaniowej, zakaz podziałów innych niż dopuszczonych w ustaleniach ogólnych.  

§ 49. Na terenie K ustala się możliwość przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejących urządzeń 

infrastruktury, ustala się możliwość rozbiórki istniejących obiektów infrastruktury technicznej i budowę 

nowych.  

§ 50. Na terenie K ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:  

1) dla terenu obowiązuje:  

- maksymalna wysokość budynków – 7m;  

- maksymalna wysokość budowli – 70m;  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%;  

- wskaźnik intensywności zabudowy [od minimum do maksimum] – od 0,1 do 1;  

2) dachy zabudowy można kształtować płaskie lub strome o maksymalnym nachyleniu połaci dachowych do 

45 stopni, o dowolnym kierunku spadku połaci dachowych.  

Rozdział 18. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów infrastruktury technicznej – elektroenergetyki 

oznaczonych symbolem E.  

§ 51. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem E : przeznaczenie podstawowe: stacje 

transformatorowe.  

§ 52. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia E obowiązuje zakaz:  

1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów 

tymczasowych,  

2) lokalizowania obiektów nie służących przeznaczeniu podstawowemu,  

3) podziału terenu innego niż wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających oraz innego niż podziały 

dopuszczone w ustaleniach ogólnych.  

§ 53. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia E ustala się następujące szczegółowe warunki, 

zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) dla każdego terenu obowiązuje:  

- maksymalna wysokość budynków – 5m;  

- maksymalna wysokość budowli – 8m;  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%;  

- wskaźnik intensywności zabudowy [od minimum do maksimum] – od 0,2 do 1;  

2) dachy zabudowy można kształtować płaskie lub strome o maksymalnym nachyleniu połaci dachowych do 

45 stopni, o dowolnym kierunku spadku połaci dachowych.  

Rozdział 19. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu infrastruktury technicznej – telekomunikacji 

oznaczonego symbolem T.  

§ 54. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem T : przeznaczenie podstawowe: stacja bazowa telefonii 

komórkowej.  

§ 55. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia T obowiązuje zakaz:  

1) lokalizowania obiektów nie służących przeznaczeniu podstawowemu,  
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2) podziału terenu innego niż wydzielenie terenu w liniach rozgraniczających oraz innego niż podziały 

dopuszczone w ustaleniach ogólnych.  

§ 56. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia T ustala się następujące szczegółowe warunki, 

zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

2) dla terenu obowiązuje:  

- maksymalna wysokość budynków – 7m;  

- maksymalna wysokość budowli – 90m;  

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 0%;  

- wskaźnik intensywności zabudowy [od minimum do maksimum] – od 0,2 do 1;  

2) dachy zabudowy można kształtować płaskie lub strome o maksymalnym nachyleniu połaci dachowych do 

45 stopni, o dowolnym kierunku spadku połaci dachowych.  

Rozdział 20. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie terenu wód powierzchniowych oznaczonego symbolem WS.  

§ 57. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem WS przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: 

istniejący ciek wodny – Kanał Obrzębiński, zrzut wód z miejskiej kanalizacji deszczowej po ich oczyszczeniu.  

§ 58. Adaptuje się w planie istniejący Kanał Obrzębiński oznaczony symbolem WS. Zagospodarowanie 

terenu zgodne z przepisami szczególnymi, ustala się dowolność w wielkości powierzchni biologicznie czynnej.  

Rozdział 21. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu drogi publicznej - drogi klasy głównej oznaczonej 

symbolem KD-G.  

§ 59. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem KD-G przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: droga 

klasy głównej.  

§ 60. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia KD-G ustala się następujące warunki i zasady 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu: Przebieg drogi wojewódzkiej pozostawiono w aktualnych liniach 

rozgraniczających. Obsługa komunikacyjna terenu przylegającego do drogi możliwa jest przez układ dróg 

powiatowych i miejskich z włączeniem się do drogi wojewódzkiej na istniejących, przewidzianych do 

przebudowy, skrzyżowaniach z ulicami: Chopina, Dworcową, Zdrojki Prawe, oraz ze zjazdów przewidzianych 

w projekcie przebudowy drogi: zjazdu publicznego na teren działki o nr ewid. 63/4 – teren oznaczony 

symbolem 5U, oraz zjazdów indywidualnych: jeden zjazd indywidualny na teren oczyszczalni wód 

deszczowych - teren oznaczony symbolem K, siedem zjazdów indywidualnych na teren 4MN - na działki o nr 

ewid. 21, 19/2, 18, 17/4, 17/6, 14, 13. Przebudowa zjazdów jest możliwa wyłącznie w drodze decyzji zarządcy 

drogi. Podziały geodezyjne działek nie powinny generować potrzeby budowy nowych zjazdów z drogi 

wojewódzkiej. Przy podziale geodezyjnym działek ustala się zakaz budowy nowych zjazdów – należy 

ustanowić służebność przejazdu i przechodu. Infrastrukturę nie związaną z funkcjonowaniem drogi należy 

lokalizować poza pasem drogowym, na terenach wskazanych w §15. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury 

technicznej w pasie drogowym celem jej poprzecznego przejścia lub celem wykonania przyłączy do 

istniejących urządzeń. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od drogi wojewódzkiej w odległości 15m od 

linii rozgraniczającej teren drogi. Drogę wojewódzką należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 3 lutego 2004r w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na 

potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych sprawach 

(Dz. U. z 2004r Nr 34, poz. 294). Ustala się obowiązek zachowania minimum 10% terenu, jako powierzchni 

biologicznie czynnej.  

Rozdział 22. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu dróg publicznych - ulic klasy zbiorczej 

oznaczonych symbolami 1KD-Z do 3KD-Z.  

§ 61. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami od 1KD-Z do 3KD-Z przeznaczenie: przeznaczenie 

podstawowe: ulica klasy zbiorczej.  
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§ 62. Dla terenów oznaczonych symbolami od 1KD-Z do 3KD-Z ustala się następujące warunki i zasady 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu: Przebieg ulicy Dworcowej oznaczonej symbolem 1KD-Z , ulicy 

Milewskiego oznaczonej symbolem 2KD-Z , ulicy Kolska Szosa oznaczonej symbolem 3KD-Z ustala sięw 

liniach rozgraniczających, zgodnie z liniami wskazanymi na rysunku planu. Zabudowę na terenach przyległych 

do dróg należy lokalizować zgodnie z liniami wskazanymi na rysunku planu. Lokalizacja nowych zjazdów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. Na terenach od 1KD-Z do 3KD-Z ustala się obowiązek 

zachowania minimum 10% terenu, jako powierzchni biologicznie czynnej.  

Rozdział 23. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu drogi publicznej - ulicy klasy lokalnej oznaczonej 

symbolem KD-L.  

§ 63. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem KD-L przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: ulica 

klasy lokalnej.  

§ 64. Dla terenu oznaczonego symbolem KD-L ustala się następujące warunki i zasady zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: Ulicę oznaczoną symbolem KD-L - Zdrojki Prawe projektuje się o szerokości 13m 

w liniach rozgraniczających zgodnie z liniami wskazanymi na rysunku planu. Zabudowę na terenach 

przyległych do drogi należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy wskazanymi na rysunku planu. Ustala się 

obowiązek zachowania minimum 10% terenu, jako powierzchni biologicznie czynnej.  

Rozdział 24. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu dróg publicznych - ulic klasy dojazdowej 

oznaczonych symbolami od 1KD-D do 3KD-D.  

§ 65. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami od 1KD-D do 3KD-D przeznaczenie: przeznaczenie 

podstawowe: ulica klasy dojazdowej.  

§ 66. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia od 1KD-D do 3KD-D ustala się następujące 

warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu: Ulice oznaczone symbolami od 1KD-D do 3KD-

D należy realizować w liniach rozgraniczających wskazanych na rysunku planu. Zabudowę na terenach 

przyległych do dróg należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy wskazanymi na rysunku planu. Ustala się 

obowiązek zachowania minimum 10% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.  

Rozdział 25. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu skrzyżowania dróg publicznych oznaczonego 

symbolem KD-S.  

§ 67. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem KD-S przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: 

skrzyżowanie dróg publicznych.  

§ 68. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia KD-S ustala się skrzyżowanie w formie ronda, 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne formy organizacji skrzyżowania. Teren można 

w 100% utwardzić.  

Rozdział 26. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 

1KDW i 2KDW.  

§ 69. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1KDW i 2KDW przeznaczenie: przeznaczenie 

podstawowe: droga wewnętrzna.  

§ 70. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1KDW i 2KDW ustala się zakaz wprowadzania 

obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu poza sieciami infrastruktury technicznej. 

Teren można w 100% utwardzić.  
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DZIAŁ III. 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE  

Rozdział 27. 

Ustalenia końcowe.  

§ 71. Wejście w życie planu powoduje utratę mocy „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Turku w granicach ulic: Obwodnica Północna, Chopina i terenów kolejki wąskotorowej” uchwalonego 

Uchwałą Nr XXVII/300/05 Rady Miejskiej Turku z dnia 2 czerwca 2005r (Dz. U. Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2005r., Nr 105 poz. 2934) oraz „Częściowej zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Turku obejmującego obszar „w granicach ulic Obwodnicy Północnej, 

Chopina i terenów kolejki wąskotorowej” uchwalonej Uchwałą Nr XXX/294/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 

26 listopada 2009r ( Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.02 2010r., Nr 33 poz. 859).  

§ 72. Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami planu stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%, za wyjątkiem gruntów będących własnością Miasta 

Turku, oraz przeznaczonych pod drogi publiczne, dla których ustala się stawkę 0%.  

§ 73. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.  

§ 74. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

§ 75. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Marek Pańczyk
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