
 

 

UCHWAŁA NR XVII/93/15 

RADY GMINY TUREK 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu 

w obrębie Kalinowa. 

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 2015 r. poz. 1515 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 2015r. poz. 199 z późn.zm.) 

w związku uchwałą Rady Gminy Turek Nr VI/25/15 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w obrębie Kalinowa 

Rada Gminy Turek uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I. 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział 1. 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego 

terenu w obrębie Kalinowa nie narusza ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Turek uchwalonej Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 

2015 r. 

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranego terenu 

w obrębie Kalinowa, zwany dalej planem. 

§ 2. Załącznikami do planu są: 

1) rysunek planu w skali 1:5000, 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) symbol terenu; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania. 

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

1) symbol przeznaczenia - należy przez to rozumieć oznaczenie terenu, określające jego przeznaczenie; 
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2) terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony 

symbolem przeznaczenia. 

Rozdział 2. 

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zasad zagospodarowania obszaru objętego ustaleniami planu 

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

przyporządkowując jemu wskazany obok symbol przeznaczenia:  tereny rolnicze - R 

Rozdział 3. 

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony 

przyrodniczej, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony stref ujęć wody, ochrony zbiorników wód 

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

terenów górniczych 

§ 6. 1. Teren objęty planem położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn.zm.), w szczególności: teren 

objęty planem nie podlega obszarowym formom ochrony przyrody, na terenie nie występują obiekty 

przyrodnicze podlegające indywidualnej i gatunkowej ochronie przyrodniczej. 

2. Teren objęty planem nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, nie znajduje się w strefach 

ochronnych ujęć wody, nie znajduje się w strefach ochronnych wód otwartych, nie jest zagrożony powodzią. 

3. Teren objęty planem położony jest na obszarze i terenie górniczym Adamów – Koźmin ustanowionym 

dla wydobycia węgla brunatnego, poza udokumentowanymi terenami złóż. Teren objęty planem jest 

zrekultywowany w kierunku rolnym. 

§ 7. Teren objęty planem znajduje się w granicach obszaru głównego zbiornika wód podziemnych nr 

151 górnokredowego zbiornika szczelinowo-porowego Turek - Konin – Koło. W celu ochrony obszaru 

głównego zbiornika wód podziemnych nakazuje się prowadzenie wszelkich inwestycji w sposób zapobiegający 

zanieczyszczeniu wód podziemnych, przestrzeganie zasad zagospodarowania określonych w przepisach 

odrębnych dotyczących ochrony wód podziemnych. 

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

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

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

2. Na obszarze planu nakazuje się zachowanie odpowiednich standardów jakości środowiska wymaganych 

przez przepisy odrębne. 

3. Na obszarze planu zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

§ 9. Ustala się następujące warunki postępowania z odpadami: 

1) odpady powinny być zagospodarowywane zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z przepisami prawa 

miejscowego w szczególności z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; 

2) masy ziemne powstałe podczas realizacji inwestycji budowlanych związanych z dopuszczalną budową sieci 

infrastruktury technicznej 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 4. 

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

współczesnej oraz kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 10. 1. Na terenie objętym planem nie stwierdzono występowania obiektów zabytkowych oraz reliktów 

archeologicznych, nie występują dobra kultury współczesnej. 

2. Na terenie objętym planem nie planuje się obszarów przestrzeni publicznych definiowanych w ustawie 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Rozdział 5. 

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 11. Teren objęty planem przylega do dróg wewnętrznych. Pozostawia się pasy dróg wewnętrznych 

w aktualnych liniach rozgraniczających poza obszarem planu.  Obsługa komunikacyjna terenów położonych 

przy drogach wewnętrznych możliwa jest za pośrednictwem istniejących i projektowanych zjazdów. Na terenie 

objętym planem nie planuje się funkcji wymagających budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej, dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

§ 12. Na terenach objętych planem nie ustala się obowiązku wykonywania miejsc postojowych. 

Rozdział 6. 

Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 13. Nie ustala się na obszarze planu obowiązku przeprowadzania scaleń. 

Rozdział 7. 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

§ 14. Nie planuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

DZIAŁ II. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział 8. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów rolniczych oznaczonych symbolem R 

§ 15. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia R przeznaczenie: przeznaczenie 

podstawowe: uprawy rolne, użytki zielone, łąki, pastwiska, stawy rybne i zbiorniki wodne służące wyłącznie 

dla rolnictwa, urządzenia melioracji wodnych. 

§ 16. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia R ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, także 

zabudowy zagrodowej, zakaz lokalizacji budowli rolniczych i związanych z nimi urządzeń, dopuszcza się 

lokalizację sieci infrastruktury technicznej. 

DZIAŁ III. 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

Rozdział 9. 

Ustalenia końcowe 

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

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek. 

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

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Ireneusz Kolenda 
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