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5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawie-
dliwionej nieobecno�ci w pracy nauczyciel lub dni ustawowo
wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpo-
czynaj¹ siê lub koñcz¹ w �rodku tygodnia - za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okre�lony w art. 42
ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczy-
ciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy
dzieñ usprawiedliwionej nieobecno�ci w pracy lub dzieñ usta-
wowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za
które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e
byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny dora�nych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.

ROZDZIA£ VII

Postanowienia koñcowe

§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego z moc¹ od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Czes³aw Witczak
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UCHWA£A Nr XXIII/239/09 RADY MIEJSKIEJ TURKU

z dnia 12 lutego 2009 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Turek - Zdrojki Lewe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz Dz.U. z 2006
r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 20 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 6, poz. 41,
Nr141, poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.
1087 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) Rada Miejska Turku
uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale nr XVIII/191/08 Rady Miejskiej Turku z dnia
18 wrze�nia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowo�ci
Turek, rejon ul. Zdrojki Lewe, (Dz.U. Woj. Wlkp. Nr 191 z dnia
12 listopada 2008 r. poz. 3174) Rozdzia³ 3, Rozdzia³ 8, Rozdzia³
12, Rozdzia³u 14, Rozdzia³ 19 i Rozdzia³ 24 otrzymuj¹ brzmie-
nie:

1) �Rozdzia³ 3.

Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego

§7. 1. Nowe budynki lub ich rozbudowywane czê�ci na-
le¿y lokalizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy
i maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, okre-
�lonymi w rysunku planu.

2. Ustalenia dotycz¹ce usytuowania kalenic g³ównych
bry³ budynków okre�lone w Rozdziale 12 nie dotycz¹ towarzy-
sz¹cej zabudowy us³ugowej, gara¿owej i gospodarczej.

3. Zezwala siê na lokalizacjê gara¿y wbudowanych lub
przybudowanych do g³ównej bry³y budynku mieszkalnego.

4. Na terenach oznaczonych symbolem 8MN � 27MN
dopuszcza siê lokalizacjê budynków gara¿owych i gospodar-
czych bezpo�rednio przy granicy dzia³ki budowlanej zgodnie
z rysunkiem planu.

5. Na terenach oznaczonych symbolem 28MN � 44MN
dopuszcza siê na lokalizacjê budynków gara¿owych i gospo-
darczych bezpo�rednio przy granicy dzia³ki budowlanej;

6. Dopuszcza siê przebudowê, nadbudowê i rozbudowê
istniej¹cych budynków zlokalizowanych bli¿ej ni¿ ustalona na
rysunku planu obowi¹zuj¹ca lub nieprzekraczalna maksymal-
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na linia zabudowy pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to
zmniejszenia odleg³o�ci od krawêdzi jezdni lub granicy dzia³ki
od strony drogi.�

2) �Rozdzia³ 8.

Szczególne zasady i warunki scalania i podzia³u nierucho-
mo�ci objêtych planem miejscowym

§12. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przezna-
czenia 1MN, RM-6MN, RM, 7MN, U, 8MN-27MN, 51U, MN
53U, MN 54U, MN 56U, MN 57MN, U wydzielenie dzia³ki
budowlanej dla zabudowy musi umo¿liwiaæ w³a�ciwe zago-
spodarowania terenu zgodnie z rozdzia³em 11 i 12 niniejszej
uchwa³y, w szczególno�ci dotyczy to:

1) dostêpu do drogi publicznej zgodnie z ustaleniami planu,

2) doj�æ i dojazdów,

3) miejsc postojowych dla pojazdów

4) w³a�ciwego gromadzenia odpadów

5) przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej;

2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia
1MN, RM-6MN, RM, 7MN, U 8MN-27MN, 51U, MN 53U, MN
54U, MN 56U, MN 57MN, U dzia³ki budowlane nale¿y wydzie-
liæ zgodnie z rysunkiem planu przy zachowaniu nastêpuj¹cych
ustaleñ:

1) minimalna szeroko�æ dzia³ki na terenie oznaczonym sym-
bolem 1MN, RM, 2MN, RM, 7MN, U 8MN-27MN, 57MN ,U
� 20 m;

2) 3MN, MR � 6MN, MR dopuszcza siê dostosowanie szero-
ko�ci wydzielanych dzia³ek do istniej¹cych granic w³asno-
�ci ale nie mniej ni¿ 14 m:

3) minimalna szeroko�æ dzia³ki na terenie oznaczonym sym-
bolem 51U, MN 53U, MN 54U, MN 56U, MN � 14 m;

Poz. 818

4) powierzchnia wydzielanych dzia³ek na terenie oznaczo-
nym symbolem 1MN, RM-2MN, RM, 7MN, U 8MN-27MN,
57MN,U nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 900 m2;

5) powierzchnia wydzielanych dzia³ek na terenie oznaczo-
nym symbolem 3MN, MR � 6MN, MR nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 600 m2

6) granice dzia³ek musz¹ byæ prowadzone prostopadle lub
równolegle do istniej¹cych granic nieruchomo�ci.�

3) �Rozdzia³ 12.

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug nieuci¹¿liwych
oznaczonego symbolem 7MN,U i 57MN,U

§19. Ustala siê dla terenów oznaczonych symbolami
7MN,U i 57MN,U:

przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna;

przeznaczenie dopuszczalne: us³ugi nieuci¹¿liwe stano-
wi¹ce do 50% powierzchni u¿ytkowej budynków realizo-
wanych na jednej dzia³ce budowlanej.

§20. Na terenie oznaczonym symbolami przeznaczenia
7MN,U i 57MN,U obowi¹zuje zakaz:

1. tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytko-
wania terenów, zw³aszcza lokalizowania obiektów tymcza-
sowych nie zwi¹zanych z budow¹ budynku g³ównego,
za wyj¹tkiem okresowego wykorzystywania terenów do
produkcji rolnej, ogrodniczej:

2. lokalizowania dzia³alno�ci produkcyjnej, sk³adowej, maga-
zynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne;

§21. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
7MN,U i 57MN,U ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warun-
ki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu:

1. dla ka¿dej dzia³ki budowlanej obowi¹zuje:
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2. na jednej dzia³ce budowlanej mo¿na zrealizowaæ jeden
budynek mieszkalno-us³ugowy, lub jeden budynek miesz-
kalny i jeden us³ugowy, oraz jeden budynek gara¿owo-
gospodarczy;

3. dopuszcza siê realizacje budynków us³ugowych, gospo-
darczych i gara¿owych bezpo�rednio przy granicy dzia³ki
zgodnie z rysunkiem planu;

4. kubatura zabudowy obiektów us³ugowych, gospodarczych
i gara¿owych ³¹cznie nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 50%
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kubatury zabudowy budynku mieszkalnego lub mieszkal-
no-us³ugowego;

5. poziom parteru nie mo¿e byæ zlokalizowany wy¿ej ni¿ 90
cm powy¿ej poziomu gruntu w miejscu realizacji g³ówne-
go wej�cia do budynku mieszkalnego i 45 cm do budynku
us³ugowego lub funkcji us³ugowej;

6. dla terenu oznaczonego symbolem 7MN,U i 57MN,U
ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 5 m od granicy
dzia³ki z terenem dróg lokalnych i dojazdowych;

7. dla obiektu us³ugowego nale¿y zapewniæ miejsca posto-
jowe w ilo�ci 1mp/30m2 powierzchni u¿ytkowej budynku
us³ugowego;

8. dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dachy pokry-
te dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym lub
blach¹, strome, dwu lub wielospadowe, o k¹cie nachyle-
nia 30 � 45 stopni;

9. dla zabudowy gospodarczej, gara¿owej i us³ugowej dachy
p³askie lub sko�ne o k¹cie nachylenia 30 � 45 stopni;

10. elewacje budynków tynkowane w kolorach pastelowych
lub z ceg³y, drewna albo kamienia;�

4) �Rozdzia³ 14.

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych sym-
bolami 8MN - 27MN

§25. Ustala siê dla terenów oznaczonych symbolem 8MN
- 27MN:

przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna wolnostoj¹ca;

§26. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
8MN - 27MN obowi¹zuje zakaz:

1. tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytko-
wania terenów, zw³aszcza lokalizowania obiektów tymcza-
sowych nie zwi¹zanych z budow¹ budynku g³ównego,
za wyj¹tkiem okresowego wykorzystywania terenów do
produkcji rolnej, ogrodniczej:

2. lokalizowania dzia³alno�ci produkcyjnej, sk³adowej, maga-
zynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne;

§27. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
8MN - 27MN ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki,
zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu:

1. dla ka¿dej dzia³ki budowlanej obowi¹zuje:
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2. na jednej dzia³ce budowlanej mo¿na zrealizowaæ jeden
budynek mieszkalny

3. dopuszcza siê realizacje budynków gara¿owych i gospo-
darczych bezpo�rednio przy granicy s¹siedniej dzia³ki zgod-
nie z rysunkiem planu;

4. poziom parteru nie mo¿e byæ zlokalizowany wy¿ej ni¿ 90
cm powy¿ej poziomu gruntu w miejscu realizacji g³ówne-
go wej�cia do budynku mieszkalnego;

5. ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy 5 m od granicy
dzia³ki z terenem drogi zgodnie z rysunkiem planu;

6. dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dachy pokry-
te dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym lub
blach¹, strome, dwu lub wielospadowe o k¹cie nachylenia
30 � 45 stopni;

7. dla zabudowy gospodarczej i gara¿owej geometrii da-
chów nie ustala siê

8. elewacje budynków tynkowane w kolorach pastelowych
lub z ceg³y, drewna albo kamienia; �

5) �Rozdzia³ 19.

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu spor-
tu i rekreacji oraz us³ug publicznych oznaczonego symbolem
59US,UP i terenu us³ug publicznych oznaczonego symbolem
61UP

§40. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem
59US,UP i 61UP:

przeznaczenie podstawowe: teren sportu i rekreacji oraz
zabudowa us³ugowa � us³ugi publiczne.

§41. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
59US,UP i 61UP obowi¹zuje zakaz:

1. tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytko-
wania terenów, zw³aszcza lokalizowania obiektów tymcza-
sowych, za wyj¹tkiem okresowego wykorzystywania tere-
nów do produkcji rolnej, ogrodniczej:

2. lokalizowania dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne;
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§42. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
59US,UP i 61UP ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki,
zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu:

2. dla dzia³ki budowlanej obowi¹zuje:
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2. poziom parteru nie mo¿e byæ zlokalizowany wy¿ej ni¿ 45
cm powy¿ej poziomu gruntu w miejscu realizacji g³ówne-
go wej�cia do budynku us³ugowego;

3. ustala siê nastêpuj¹ce nieprzekraczalne linie zabudowy;

od strony ulic oznaczonych symbolami KDD � 5 m od
granicy dzia³ki;

3. dla zabudowy us³ugowej obowi¹zuj¹ dachy pokryte da-
chówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym lub blach¹,
strome, o k¹cie nachylenia 25 � 45 stopni lub p³askie;�

6) �Rozdzia³ 24.

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu urz¹-
dzeñ elektroenergetycznych oznaczonych symbolami 58E,
67E

§54. Ustala siê dla terenu oznaczonego symbolem 58E,
67E:

przeznaczenie podstawowe: urz¹dzenia elektroenergetycz-
ne

§55. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
58E, 67E obowi¹zuje zakaz:

1. tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytko-
wania terenów, zw³aszcza lokalizowania obiektów tymcza-
sowych;

2. lokalizowania dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa
p³ynne i inne materia³y niebezpieczne;

§56. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
58E, 67E ustala siê nastêpuj¹ce szczegó³owe warunki, zasady
i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:

1. dla dzia³ki obowi¹zuje:
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2. poziom parteru nie mo¿e byæ zlokalizowany wy¿ej ni¿ 45
cm powy¿ej poziomu gruntu w miejscu realizacji g³ówne-
go wej�cia do budynku;

3. obowi¹zuje istniej¹ca nieprzekraczalna linia zabudowy;

4. geometria dachu � nie ustala siê;.�

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Turku.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Turku

(-) Lech Zielony


