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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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z pópn. zmianami), art. 14 
ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pópn. 
zmianami) w związku uchwaEą Nr XXIV/251/09 
Rady Miejskiej Turku z dnia 9 kwietnia 2009r w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Turku pn. ｧw rejonie ulic Górniczej i Przemy-
sEowejｦ Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

DZIAD I
USTALENIA OGÓLNE

RozdziaE I
Zakres obowiązywania planu.

§1. 1. Stwierdza się zgodno[ć ustaleG zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Turku pn. ｧw rejonie ulicy Górniczej 
i PrzemysEowejｦ z ustaleniami Studium Uwarunko-
waG i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Turku uchwalonego uchwaEą Nr XL/406/02 
Rady Miejskiej Turku z dnia 17 wrze[nia 2002r

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Turku, pn. ｧw 
rejonie ulicy Górniczej i PrzemysEowejｦ zwaną dalej 
planem.

§2. ZaEącznikami do planu są:
1) rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiący za-

Eącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiące zaEącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowiące zaEącznik nr 3.

§3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i rórnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obowiązujące linie zabudowy.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu wskazują stan prawny wynikający z innych 
przepisów

1) pas technologiczny wzdEur linii elektroenerge-
tycznej wysokiego napięcia,

2) pas technologiczny wzdEur linii elektroenerge-
tycznej [redniego napięcia,

3) pas technologiczny sieci gazowych wysokiego 
ci[nienia.

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu wska-
zujące stan prawny wynikający z innych przepisów 
nalery aktualizować zgodnie ze stanem faktycznym 
bez wprowadzania zmian w planie.

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

1) budowli sEurącej reklamie - nalery przez to ro-
zumieć wolnostojący trwale związany z gruntem 
obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozu-
mieniu ustawy Prawo budowlane;

2) urządzeniu sEurącym reklamie ｠ nalery przez to 
rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem, 
sEurący reklamie;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, 
przed którą nie wolno wprowadzać nowej zabudo-
wy;

4) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, na 
której nalery zlokalizować frontową elewację bu-
dynku z zachowaniem styczno[ci minimum w 70% 
linii elewacji frontowej;

5) obiekcie obsEugi technicznej - nalery przez to 
rozumieć infrastrukturę techniczną, która w szcze-
gólno[ci sEury odprowadzaniu [cieków, dostarcza-
niu wody, ciepEa, energii elektrycznej, gazu, pod-
ziemną infrastrukturę teletechniczną a takre stacje 
transformatorowe, obiekty przepompowni [cieków, 
stacje gazowe, urządzenia melioracji;

6) przeznaczeniu podstawowym, dominującym - 
nalery przez to rozumieć dominujący (gEówny) spo-
sób zagospodarowania terenu;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym, uzupeEniającym 
- nalery przez to rozumieć morliwy sposób zagospo-
darowania terenu po speEnieniu wymagaG okre[lo-
nych w planie, stanowiący uzupeEnienie lub wzbo-
gacenie przeznaczenia podstawowego;

8) symbol przeznaczenia - nalery przez to rozu-
mieć oznaczenie terenu, okre[lające jego przezna-
czenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe 
i uzupeEniające;
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9) powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ nale-
ry przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicz-
nie czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie;

10) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar, wy-
znaczony liniami rozgraniczającymi oraz okre[lony 
symbolem;

11) urządzeniu pomocniczym - ekrany akustycz-
ne, urządzenia ochrony przeciwporarowej i obrony 
cywilnej, ratownictwa i bezpieczeGstwa paGstwa;

12) pasie technologicznym linii elektroenergetycz-
nej ｠ nalery przez to rozumieć obszar, na którym 
dopuszcza się prowadzenie prac związanych z bu-
dową, przebudową, modernizacją i eksploatacją li-
nii, w granicach którego zamyka się ponadnorma-
tywne oddziaEywanie tej linii w zakresie emisji pola 
elektromagnetycznego oraz haEasu.

RozdziaE II
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zasad 

urytkowania, zagospodarowania i zabudowy ob-
szaru objętego ustaleniami planu.

§5. Dla obszaru objętego niniejszą uchwaEą, ustala 
się następujące przeznaczenie terenu, przyporząd-
kowując mu wskazany obok symbol przeznaczenia:

1) P - tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, 
skEadów i magazynów;

2) U ｠ tereny zabudowy usEugowej;
3) P,U ｠ tereny zabudowy obiektów produkcyj-

nych, skEadów, magazynów i zabudowy usEugowej;
4) ZP - tereny zieleni urządzonej;
5) ZP,IT ｠ tereny zieleni urządzonej i infrastruktury 

technicznej;
6) ZI ｠ tereny zieleni izolacyjnej;
7) KD-G ｠ droga publiczna ｠ ulica klasy gEównej;
8) KD-Z ｠ droga publiczna ｠ ulica klasy zbiorczej;
9) KD-L ｠ droga publiczna ｠ ulica klasy lokalnej;
10) KD-D ｠ droga publiczna ｠ ulica klasy dojaz-

dowej;
11) IT ｠ tereny infrastruktury technicznej;
12) IT-K ｠ tereny infrastruktury technicznej ｠ 

przepompownie i oczyszczalnie wód opadowych i 
roztopowych

13) IT｠Kom ｠ tereny infrastruktury technicznej - 
stacja bazowa telefonii komórkowej;

14) IT｠W ｠ tereny infrastruktury technicznej - uję-
cie wody;

15) IT｠G ｠ tereny infrastruktury technicznej - sta-
cja gazowa;

16) IT-E - tereny infrastruktury technicznej ｠ sta-
cja transformatorowa;

17) IT-C ｠ tereny infrastruktury technicznej ｠ cie-
pEociąg;

18) K- G ｠ tereny garary;
19) ZI,KP ｠ tereny zieleni izolacyjnej i parkingów;
20) WS ｠ tereny wód powierzchniowych.

§6. 1. Cele takie jak: obiekty obsEugi technicznej 
wymienione w §4 pkt 5, urządzenia pomocnicze 
wymienione w §4 pkt 11, oraz place, zieleG, tereny 
komunikacji wewnętrznej jezdnej, pieszo-jezdnej i 
pieszej, miejsca postojowe, drogi rowerowe, pod-
ziemną infrastrukturę techniczną, morna realizować 
na kardym terenie w sposób zgodny przepisami 
szczególnymi i zasadami wspóErycia spoEecznego.

2. Plan wyznacza tereny przeznaczone wyEącznie 
na cele publiczne: KD- G, KD- Z, KD- L, KD- D, ZP, 
ZP, IT, WS.

3. Dopuszcza się na obszarze objętym planem lo-
kalizację zadaG dla realizacji celów publicznych w 
ramach funkcji i zasad zagospodarowania terenu, 
okre[lonych niniejszym planem oraz zgodnie z punk-
tem 1.

§7. Zagospodarowanie i zabudowę nalery wyko-
nywać w sposób zapewniający prawidEową eksplo-
atację mieszczących się w sąsiedztwie obiektów, 
zaliczanych do celów publicznych, w szczególno[ci: 
obiektów obsEugi technicznej.

RozdziaE III
Ustalenia ogólne w zakresie: ochrony przyrodni-

czej, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony stref 
ujęć wody, ochrony zbiorników wód otwartych, 
zagroreG związanych z osuwaniem się mas ziem-

nych, terenów górniczych.

§8. Obszar planu poEorony jest poza strefami pod-
legającymi ochronie przyrodniczej. Tereny objęte 
planem nie są zagrorone osuwaniem się mas ziem-
nych. Nie znajdują się w strefach ochronnych ujęć 
wód, ani w granicach ochronnych [ródlądowych 
zbiorników wodnych wód otwartych, nie są tere-
nami górniczymi, stąd w tym względzie nie ustala 
się wymagaG. Na obszarze planu wskazano tereny, 
na których istnieje morliwo[ć wystąpienia lokalnych 
podtopieG.

RozdziaE IV
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów ze 

względu na wymagania ochrony [rodowiska i zdro-
wia ludzi.

§9. CaEy obszar objęty planem znajduje się na te-
renie górnokredowego zbiornika szczelinowo-poro-
wego GZWP nr 151 Turek- Konin-KoEo, na obszarze 
najwyrszej ochrony (ONO). W celu ochrony obszaru 
GZWP nakazuje się prowadzenie wszelkich inwesty-
cji w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód 
podziemnych, przestrzeganie zasad zagospodaro-
wania okre[lonych w przepisach odrębnych doty-
czących ochrony wód podziemnych.

§10.1. Posiadający do dziaEki budowlanej tytuE 
prawny, powinien przy wykonywaniu swego prawa 
powstrzymywać się od dziaEaG, które by zakEóca-
Ey korzystanie z nieruchomo[ci sąsiednich ponad 
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przeciętną miarę, wynikającą ze spoEeczno-gospo-
darczego przeznaczenia nieruchomo[ci i stosunków 
miejscowych.

2. Na obszarze planu zakazuje się lokalizowania 
przedsięwzięć, których oddziaEywanie powoduje 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach odrębnych poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuE prawny lub w przy-
padku utworzenia, na podstawie art. 144 ust 3a 
Prawa ochrony [rodowiska strefy przemysEowej, 
standardy jako[ci [rodowiska nie mogą być prze-
kroczone poza obszarem tej strefy.

- na terenie oznaczonym symbolem 2P ｠ 3 istnie-
jące posesje wzdEur ulicy Kolska Szosa, oraz jedna 
istniejąca posesja na dziaEce o nr ewid.230/2,

3. Na obszarze planu nie projektuje się nowych 
terenów podlegających ochronie akustycznej. Ist-
niejące legalnie budynki mieszkalne jednorodzinne 
oraz budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej 
morna remontować i przebudowywać, zakazuje się 
ich rozbudowy i nadbudowy. Dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudo-
wy zagrodowej nalery zachować aktualne gabaryty 
budynków mieszkalnych oraz minimum 20% dziaEek 
przeznaczać pod powierzchnię biologicznie czynną. 
Dla innych parametrów zagospodarowania dziaEek i 
zabudowy towarzyszącej nalery stosować wymaga-
nia okre[lone dla poszczególnych terenów zgodnie 
z ustaleniami szczegóEowymi DziaEu II. Dopuszcza 
się, do czasu zagospodarowania zgodnie z planem, 
pozostawienie istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w pasie o szeroko[ci 30m przy uli-
cy Kolska Szosa (1KD-Z) oraz przy ulicy Granicznej 
(10KD-D), ulicy Polnej (11KD-D):

- na terenie oznaczonym symbolem 2P,U ｠ 7 ist-
niejących posesji (w pasie 30m przy Kolskiej Szo-
sie),

- na terenie oznaczonym symbolem 3P,U ｠ 12 
istniejących posesji (10 wzdEur ul. Kolska Szosa, 2 
przy ul. Granicznej),

- na terenie oznaczonym symbolem 4P,U ｠ 4 ist-
niejące posesje (3 posesje przy ul Kolska Szosa, 1 
posesja przy ul. Polnej),

- na terenie oznaczonym symbolem 5P,U ｠ 7 ist-
niejących posesji (wszystkie w pasie 30m przy Kol-
skiej Szosie)

- na terenie oznaczonym symbolem 2U ｠ jedna 
posesja w pasie 30m przy Kolskiej Szosie,

- na terenie oznaczonym symbolem 6P,U ｠ 4 ist-
niejące posesje.ｦ

ｧDopuszcza się takre pozostawienie, jako istnie-
jącej do czasu zagospodarowania zgodnie z funk-
cją dominująca dla terenów, funkcji mieszkalnej 
jednorodzinnej w postaci jednego budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego i budynków towarzyszą-
cych zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na 
terenach 3P i 6P, dwóch budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych na terenie 13P,U, czterech bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie 
15P,U oraz jednego siedliska rolniczego - zabudowy 

zagrodowej z funkcją mieszkalną na terenie 15P,U. 
Dla dziaEek adaptowanych w planie dla funkcji za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dla za-
budowy zagrodowej obowiązuje nie przekraczanie 
dopuszczalnego poziomu haEasu okre[lonego w za-
Eączniku do rozporządzenia Ministra Zrodowiska z 
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów haEasu w [rodowisku (Dz. U. Nr 120 
poz. 826). ｧTereny istniejącej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oraz zabudowy zagrodowej 
w granicach ich dziaEek, nalery izolować od pro-
jektowanych funkcji na terenach przemysEowych i 
usEugowych. W szczególno[ci nalery na dziaEkach 
przeznaczonych dla funkcji przemysEowych oraz 
usEugowych, na nieruchomo[ciach inwestorów, wy-
konywać pasy zieleni izolacyjnej wzdEur granic tere-
nów pozostających terenami wykorzystywanymi na 
cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
zabudowy zagrodowej o szeroko[ci zapewniającej 
skuteczną ochronę terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, oraz zabudowy zagrodowej, 
jako terenów podlegających ochronie akustycznej. 
ZieleG izolacyjna to zieleG zrórnicowana gatunko-
wo, wysoka i niska z udziaEem ro[linno[ci zimozie-
lonej. Jereli w trakcie urytkowania obiektów na te-
renach przemysEowych i usEugowych poziom haEasu 
spowoduje przekroczenie haEasu wymaganego dla 
sąsiednich terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i terenów zabudowy zagrodowej nalery 
stosować ekrany dpwiękochEonne. ｦ

4. Na terenach, dla których pozostawia się jako 
dopuszczalną istniejącą zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną (tereny oznaczone symbolami 2P,U, 
3P,U, 4P,U, 5P,U, 6P,U, 15P,U, 2U, 2P, 3P, 6P ) 
i zabudowę zagrodową (15P,U), oraz na terenach 
zabudowy usEugowej (tereny oznaczone symbola-
mi od 1U do 4U), a takre na terenach K- G, 9P,U, 
10P,U, 6P, na których projektowana zabudowa 
przemysEowa i usEugowa znajduje się blirej nir 70m 
od istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i terenów przeznaczonych pod pro-
jektowane niesprecyzowane usEugi publiczne na 
sąsiednim Osiedlu Wyzwolenia (teren graniczący z 
obszarem planu od zachodu) zakazuje się realizacji 
nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 3 papdziernika 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o [rodowisku i jego ochronie, 
udziale spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz 
o ocenach oddziaEywania na [rodowisko, poza pod-
ziemnymi sieciami infrastruktury technicznej.

5. Na terenach znajdujących się przy drogach na-
kazuje się zachowanie odpowiednich standardów 
[rodowiska poprzez zachowanie przepisów odręb-
nych w szczególno[ci: art. 139 prawa ochrony [ro-
dowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r Nr 25 poz. 
150 z pópniejszymi zmianami) ｠ który wskazuje ir 
przestrzeganie wymagaG ochrony [rodowiska zwią-
zanych eksploatacją dróg zapewniają zarządzający 
tymi obiektami, oraz §11 rozporządzenia Ministra 
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 
75 poz. 690 z pópniejszymi zmianami) - budynki 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
powinny być wznoszone poza zasięgiem zagroreG i 
uciąrliwo[ci okre[lonych w przepisach odrębnych, 
przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w 
tym zasięgu pod warunkiem zastosowania [rodków 
technicznych zmniejszających uciąrliwo[ci ponirej 
poziomu ustalonego w tych przepisach bądp zwięk-
szających odporno[ć budynku na te zagrorenia i 
uciąrliwo[ci.

6. Na obszarze planu nie przewiduje się lokalizacji 
elektrowni wiatrowych i wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych.

§11.1. Ustala się ochronę istniejącej szaty ro[lin-
nej występującej w następujących formach: 

- ukEadów i zespoEów zieleni wzdEur kanaEów i ro-
wów,

- zadrzewieG [ródpolnych,
- zieleni towarzyszącej zabudowie i ciągom komu-

nikacyjnym.
W szczególno[ci: na terenach: 10P, 9P, 4U, 

13P,U, 6P, 12P,U, 7P, 8P wzdEur KanaEu Folusz i 
Rowu Turkowickiego nalery pozostawić niezabudo-
wane tereny Eąk i zadrzewieG ciągu ekologicznego. 
Ze względu na morliwo[ć wystąpienia lokalnych 
podtopieG zakazuje się ich zabudowy. 

2. Usuwanie drzew i krzewów na terenach prze-
znaczonych do zabudowy, przy rozbudowie i budo-
wie obiektów budowlanych more być uzalernione 
od przesadzenia lub zastąpienia drzew i krzewów 
innymi drzewami i krzewami.

3. Na terenach nowej zabudowy nalery przezna-
czyć na cele zieleni powierzchnie okre[lone w usta-
leniach szczegóEowych.

4. Projektowane tereny publicznej zieleni urządzo-
nej ZP nalery zagospodarować zielenią ozdobną i 
izolacyjną, dopuszcza się prowadzenie podziemnej 
sieci infrastruktury technicznej, ciągów pieszych, 
rowerowych, pozostawia się istniejącą infrastruktu-
rę techniczną.

5. Tereny zieleni urządzonej i infrastruktury tech-
nicznej ZP, IT, są terenami przeznaczonymi pod 
istniejące naziemne sieci cieplne z towarzyszą-
cą zielenią, oraz rezerwowe tereny przeznaczone 
dla lokalizacji publicznej infrastruktury technicznej 
podziemnej i nadziemnej, w szczególno[ci tereny 
4ZP,IT oraz 5ZP,IT przeznaczone są jako tereny dla 
lokalizacji przepompowni i oczyszczalni wód opado-
wych i roztopowych, których szczegóEowa lokaliza-
cja i rozmieszczenie w[ród zakomponowanej zieleni 
zostanie sprecyzowana na etapie projektu technicz-
nego.

6. Tereny zieleni izolacyjnej od 2ZI do 4ZI to tere-
ny aktualnej lokalizacji trasy nieczynnej kolejki wą-
skotorowej ｠ dawnej trasy do elektrowni Adamów. 
Tereny te adaptuje się na cele niepublicznych tere-

nów zieleni. Plan dopuszcza takre morliwo[ć wy-
korzystania tych terenów na cele zieleni publicznej 
i prowadzenia publicznych i niepublicznych sieci in-
frastruktury technicznej oraz wykonywania zjazdów 
na dziaEki.

§12. Ustala się następujące warunki postępowa-
nia z odpadami:

1) wytwórcy odpadów zobowiązani są do ich se-
lektywnej zbiórki, umorliwiającej pópniejszy odzysk 
lub unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochro-
ny [rodowiska;

2) odpady komunalne winny być segregowane i 
zagospodarowane zgodnie ze wspólnym planem go-
spodarki odpadami dla gmin czEonkowskich Związku 
Komunalnego Gmin ｧCzyste Miasto, Czysta Gmina 
oraz zgodnie z Regulaminem utrzymania czysto[ci i 
porządku na terenie miasta Turku;

3) odpady niebezpieczne winny być gromadzone 
selektywnie w sposób uniemorliwiający ich nega-
tywny wpEyw na [rodowisko zgodnie z powszechnie 
obowiązującym prawem i przekazywane uprawnio-
nym odbiorcom w celu ich odzysku lub unieszkodli-
wienia; 

4) w celu realizacji selektywnej zbiórki odpadów 
karda dziaEka budowlana powinna być wyposarona 
w oddzielne urządzenia (pojemniki, worki) przezna-
czone do selektywnego gromadzenia odpadów;

5) dopuszcza się usytuowanie zbiorczych urzą-
dzeG selektywnego gromadzenia odpadów, obsEu-
gujących kilka dziaEek budowlanych, zlokalizowa-
nych na terenach ulic publicznych i na terenach 
przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną;

6) masy ziemne powstaEe podczas realizacji inwe-
stycji budowlanych nalery zagospodarować w ra-
mach wEasnej nieruchomo[ci lub w miejscu wskaza-
nym przez miasto lub w sposób zgodny z przepisami 
prawa.

§13. 1. Przy lokalizowaniu zabudowy nalery prze-
strzegać: wyznaczonych na rysunku planu obowią-
zujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, oraz 
w stosunku do granic sąsiednich dziaEek budowla-
nych przepisów §12. ust.1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 
690 z 2002 r z pópniejszymi zmianami).

2. Ustala się pasy technologiczne linii elektroener-
getycznych:

1) Elektroenergetyczna sieć przesyEowa 
Ustala się strefę o szeroko[ci 70m (po 35m od 

osi linii w obu kierunkach) linii wysokiego napięcia 
220kV relacji Adamów ｠ Konin II oraz Adamów 
｠ Pabianice. W pasie technologicznym nie nalery 
lokalizować budynków przeznaczonych na staEy 
pobyt ludzi. W indywidualnych przypadkach, od-
stępstwa od tej zasady more udzielić wEa[ciciel li-
nii, na warunkach przez siebie okre[lonych. W pa-
sie technologicznym warunki lokalizacji wszelkich 
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obiektów nalery uzgadniać z wEa[cicielem linii. Nie 
nalery sadzić ro[linno[ci wysokiej pod linią i w od-
legEo[ci po 16,5m od osi linii w obu kierunkach. W 
pasie technologicznym mogą być przeprowadzane 
zalesienia w uzgodnieniu z wEa[cicielem linii, któ-
ry okre[li maksymalną wysoko[ć drzew i krzewów. 
W pasie technologicznym linii przesyEowych o na-
pięciu 220kV ustala się morliwo[ć eksploatacji i 
modernizacji linii, dopuszcza się budowę linii elek-
troenergetycznych 400kV albo wielotorowych, wie-
lonapięciowych po trasie istniejących linii. Obecnie 
istniejące linie zostaną w takim przypadku poddane 
rozbiórce przed realizacją nowych linii. Dopuszcza 
się takre odbudowę, rozbudowę, przebudowę i nad-
budowę linii. Realizacja inwestycji po trasie istnie-
jących linii nie wyEącza morliwo[ci rozmieszczenia 
sEupów oraz podziemnych i nadziemnych obiektów 
i urządzeG niezbędnych do korzystania z linii w in-
nych nir dotychczasowych miejscach. Budowa no-
wych linii nie more powodować poszerzenia pasa 
technologicznego o szeroko[ci 70m.

2) Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna
Ustala się strefę o szeroko[ci 15m od rzutu pozio-

mego skrajnego przewodu linii (o szeroko[ci Eącz-
nej 38m, 15m+ 8m+ 15m) dla napowietrznej li-
nii wysokiego napięcia 110kV. Ustala się strefę 5 
m od rzutu poziomego skrajnego przewodu napo-
wietrznych linii [redniego napięcia 15 kV. Ustala się 
strefę 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu 
napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4kV. Dla te-
renów znajdujących się w granicach podanych wiel-
ko[ci wydziela się pasy technologiczne, w których 
ustala się zakaz lokalizacji wszelkich budynków oraz 
budowli takich jak maszty oraz zakaz lokalizacji zie-
leni wysokiej. Przy projektowaniu dopuszczonych 
na tym terenie obiektów budowlanych nalery za-
chować bezpieczne odlegEo[ci oraz zachować wy-
magania norm oraz przepisów. Zagospodarowanie 
terenu i zabudowę w zblireniu do tych linii nalery 
uzgadniać z wEa[cicielem sieci. Ograniczenia w za-
gospodarowaniu terenu w granicach pasów techno-
logicznych obowiązują do czasu istnienia linii ener-
getycznych napowietrznych. 

3. Ustala się pasy technologiczne (strefy kontrolo-
wane) sieci gazowych:

1) Ustala się strefę o szeroko[ci 65m od osi na 
jedną stronę, gazociągów wysokiego ci[nienia 
DN500 relacji Odolanów ｠ Adamów (rok budowy 
1977) oraz DN400 relacji Garki ｠ Odolanów ｠ Ada-
mów (rok budowy 1971).

2) Ustala się strefę o szeroko[ci 35m od osi, na 
jedną stronę dla gazociągu wysokiego ci[nienia 
DN80 (rok budowy 1991).

3) Ustala się strefę 35 m na stronę od granicy sta-
cji gazowej w/c oznaczonej symbolem 2IT-G.

4) Ustala się strefy kontrolowane wzdEur gazocią-
gów [redniego i niskiego ci[nienia PEDz 225/90/63 
oraz DN100Stal w odlegEo[ciach zgodnych z odpo-
wiednim rozporządzeniem obowiązującym w dniu 
wydania pozwolenia na budowę gazociągu. Lokali-

zacje Inwestycji wzdEur tras tych gazociągów nale-
ry uzgadniać z Wielkopolską SpóEką Gazownictwa 
Sp z o.o. OddziaE ZakEad Gazowniczy w Kaliszu.

5) Projektuje się lokalizację gazociągu wysokie-
go ci[nienia DN700 relacji Gustorzyn ｠ Odolanów. 
Gazociąg ten zostanie zlokalizowany w odlegEo-
[ci 7-10m od istniejącej sieci gazowej wysokiego 
ci[nienia (Odolanów- Adamów, Garki- Odolanów 
｠ Adamów). Jego strefa kontrolowana będzie się 
zawierać w strefie ochronnej (odlegEo[ci podstawo-
wej) istniejącej sieci gazowej.

Lokalizacja obiektów budowlanych względem ist-
niejących sieci gazowych wysokiego ci[nienia po-
winna być zgodna z wymaganiami zawartymi w 
przepisach, wedEug których wyrej wymieniona sieć 
gazowa zostaEa wybudowana. W związku z powyr-
szym, lokalizacja obiektów budowlanych względem 
sieci gazowej, dla której pozwolenie na budowę wy-
dano: 

- przed 10.08.1989r powinna być zgodna z prze-
pisami rozporządzenia Ministra Górnictwa w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1978r. nr 21 poz. 
94) oraz normami branrowymi BN-71/8976-31 oraz 
BN-80/8976-31,

- przed 21.12.1995r powinna być zgodna z prze-
pisami rozporządzenia Ministra PrzemysEu w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać sieci gazowe (Dz. U. z 1989r. nr 45 poz.243),

- przed 12.12.2001r powinna być zgodna z prze-
pisami rozporządzenia Ministra PrzemysEu i Handlu 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1995r nr 139 
poz. 686).

W pasach technologicznych sieci gazowych nie 
nalery lokalizować obiektów budowlanych. Dla 
niektórych odcinków gazociągów w/c mogą mieć 
zastosowanie zmniejszone odlegEo[ci podstawo-
we. Będą one rozpatrywane szczegóEowo na etapie 
uzgadniania i opiniowania planów lokalizacji obiek-
tów budowlanych względem w/w gazociągów. 
W związku z powyrszym, w przypadku jakichkol-
wiek planów lokalizowania obiektów budowlanych 
względem istniejących sieci gazowych wysokiego 
ci[nienia w odlegEo[ciach mniejszych nir poda-
na powyrej, zachodzi konieczno[ć szczegóEowego 
uzgodnienia wszelkich zblireG, kolizji oraz ingerencji 
w w/w odlegEo[ci u Operatora Gazociągów Przesy-
Eowych Gaz-System S.A. OddziaE w Poznaniu oraz 
konieczno[ć [cisEego nadzoru przedstawiciela Od-
dziaEu nad pracami budowlanymi w strefie. Ogra-
niczenia w zagospodarowaniu terenu w granicach 
pasów technologicznych sieci gazowych obowiązu-
ją do czasu istnienia tych sieci lub ich przebudowy. 

RozdziaE V
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlega-

jących ochronie ze względu na wymagania ochrony 
zabytków i dóbr kultury wspóEczesnej.
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§14. Na obszarze objętym planem nie stwierdzo-
no występowania zewidencjonowanych stanowisk 
archeologicznych, nie ma ter obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków, ani obiektów budowlanych 
będących pod ochroną konserwatorską. W przy-
padku odkrycia w trakcie robót budowlanych przed-
miotów, co do których istnieje przypuszczenie, ir są 
one zabytkami, nalery postępować zgodnie z prze-
pisami szczególnymi.

RozdziaE VI
Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budo-

wy oraz obsEugi w zakresie infrastruktury technicz-
nej oraz komunikacji.

§15. Sieci infrastruktury technicznej realizowane 
jako sieci publiczne powinny być prowadzone przez 
tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczegól-
no[ci przez tereny przeznaczone pod infrastruktu-
rę techniczną IT oraz tereny zieleni i infrastruktury 
technicznej ZP,IT, w liniach rozgraniczających ulic 
miejskich. Podziemne sieci morna takre lokalizo-
wać na terenach publicznej zieleni urządzonej ZP, 
takre na terenach ZI. Dopuszcza się prowadzenie 
sieci infrastruktury technicznej przez inne tereny za 
zgodą ich wEa[cicieli. ZakEada się maksymalne ab-
sorbowanie wód opadowych i roztopowych na te-
renie planu. W tym celu nalery na kardym terenie 
funkcjonalnym zachować wymaganą powierzchnię 
biologicznie czynną.

§16. Na terenach objętych planem ustala się na-
stępujące zasady obsEugi w zakresie infrastruktury:

1) budowle i budynki muszą być podEączone do 
sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyEącza, 
umorliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu 
wystarczającym dla obsEugi funkcji i sposobu zago-
spodarowania dziaEki;

2) zasilanie w energię elektryczną odbywać się 
będzie z istniejącej i projektowanej sieci elektroener-
getycznej;

3) nowe sieci elektroenergetyczne dystrybucyjne 
nalery realizować, jako kablowe;

4) dopuszcza się przebudowę oraz rozbiórki i bu-
dowę sieci elektroenergetycznych [redniego i niskie-
go napięcia po nowych trasach, w szczególno[ci 
przewiduje się zmianę lokalizacji sieci elektroenerge-
tycznych [redniego i niskiego napięcia kolidujących 
z terenami planowanej zabudowy;

5) dla usytuowania urządzeG elektroenergetycz-
nych (w tym stacji transformatorowych) nie jest 
wymagane zachowanie linii zabudowy, stacje trans-
formatorowe morna lokalizować na terenach prze-
znaczonych dla lokalizacji innych funkcji;

6) dopuszcza się przebudowę lub rozbiórkę i budo-
wę gazociągu wysokiego ci[nienia DN80 po nowej 
trasie nie kolidującej z terenami przeznaczonymi pod 
zabudowę;

7) zaopatrzenie w gaz ziemny ustala się z sieci 
gazociągów [redniego i niskiego ci[nienia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, stacje gazowe 
morna lokalizować na terenach przeznaczonych dla 
lokalizacji innych funkcji, w szczególno[ci terenach 
przeznaczonych pod przemysE, bazy, skEady i usEugi: 
P, P,U, U.

8) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci 
wodociągowej;

9) pozostawia się istniejące indywidualne ujęcia 
wody ze studni gEębinowych 1IT-W, 2IT-W z obo-
wiązkiem ochrony gruntów przed zanieczyszcze-
niem w granicach tych terenów;

10) ustala się obowiązek odprowadzenia [cieków 
przemysEowych i bytowych do sieci kanalizacyjnej;

11) ulice powinny być wyposarone w kanalizację 
deszczową;

12) wody opadowe i roztopowe z poEaci dacho-
wych i terenów nieutwardzonych oraz nawierzchni 
utwardzonych miejsc postojowych o powierzchni do 
200 m2 nalery odprowadzać do gruntu z uwzględ-
nieniem przepisów odrębnych lub do kanalizacji 
deszczowej na zasadach uzgodnionych z zarządcą 
sieci kanalizacyjnej;

13) wszystkie zrzuty wód opadowych i roztopo-
wych z nawierzchni utwardzonych parkingów o po-
wierzchni większej nir 200m2 nalery odprowadzać 
do kanalizacji deszczowej, na zasadach uzgodnio-
nych z zarządcą sieci kanalizacyjnej;

14) dopuszcza się do czasu realizacji sieci kana-
lizacyjnej, tymczasowe odprowadzanie [cieków do 
szczelnych zbiorników bezodpEywowych, z których 
będą one regularnie wyworone do punktu zlewo-
wego przy oczyszczalni przez koncesjonowanego 
przewopnika;

15) do czasu istnienia urządzeG melioracji wod-
nych na terenie planu, wzdEur rowów, po obu stro-
nach rowów nalery zachować nie ogrodzone pasy 
technologiczne, umorliwiające dostęp do nich w 
stopniu wystarczającym do ich eksploatacji;

16) tereny rolne są zdrenowane, wszelkie inwe-
stycje na terenach zdrenowanych powinny być re-
alizowane w sposób nie zakEócający funkcjonowania 
urządzeG melioracyjnych, realizacja inwestycji, do 
czasu istnienia sieci drenarskich, wymaga uzgodnie-
nia z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i UrządzeG 
Wodnych w Poznaniu Rejonowy OddziaE w Koninie 
Inspektorat w Kole lub z Powiatowym Związkiem 
SpóEek Wodnych w Turku. W przypadku uszkodze-
nia urządzeG, inwestor winien niezwEocznie zlecić 
ich naprawę wyspecjalizowanej firmie;

17) budynki powinny posiadać zbiorcze lub indy-
widualne pródEa dostarczania ciepEa w stopniu wy-
starczającym dla prawidEowego urytkowania zgod-
nego z funkcją;

18) do celów grzewczych i grzewczo-technolo-
gicznych nalery korzystać z miejskiej sieci ciepEowni-
czej lub stosować gaz, olej oraz alternatywne pródEa 
energii, dopuszcza się stosowanie paliw węglowych 
wyEącznie w wysokosprawnych i niskoemisyjnych 
kotEach węglowych retortowych o sprawno[ci wy-
noszącej powyrej 80%.
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§17. Na terenach objętym planem, ustala się na-
stępujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingo-
wych:

1) potrzeby parkingowe dla istniejących i projek-
towanych inwestycji nalery realizować na nierucho-
mo[ci wEasnej inwestora;

2) dla funkcji przemysEowych, baz i skEadów ilo[ć 
miejsc postojowych dla samochodów dostawczych 
nalery ustalać indywidualnie w zalerno[ci od wy-
magaG danej funkcji;

3) nalery zapewnić minimum 3 miejsca postojo-
we dla pracowników na karde 10 osób zatrudnio-
nych, oraz jedno miejsce postojowe na karde 30m² 
powierzchni urytkowej w obiektach usEugowych, 
dla obiektów handlowych nalery zapewnić oprócz 
miejsc postojowych dla pracowników i dla dostaw 
towarów, minimum jedno miejsce postojowe dla 
klientów na karde 30m² powierzchni sprzedary;

4) nalery zapewnić minimum 2 miejsca postojo-
we lub zamiennie miejsca gararowe na jeden lokal 
mieszkalny dla adaptowanej w planie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

§18. 1. Jako podstawową, sieć komunikacji dro-
gowej ustala się następujące tereny dróg publicz-
nych, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i ozna-
czone następującymi symbolami przeznaczenia:

1) Droga krajowa nr 72 ｠ ulica Uniejowska, droga 
klasy gEównej oznaczona symbolem 4KD-G, jej prze-
bieg pozostawiono w liniach rozgraniczających obo-
wiązujących w zmienianym planie miejscowym (w 
obrębie miasta znajduje się tylko pas o szeroko[ci 
ok.6m, pozostaEa czę[ć drogi krajowej znajduje się 
na terenie sąsiedniej gminy Turek). ObsEuga komu-
nikacyjna terenu przylegającego do tej drogi morli-
wa jest przez ukEad dróg powiatowych i miejskich 
z wEączeniem się do drogi krajowej na istniejącym 
skrzyrowaniu z ulicą PrzemysEową (3KD-G), oraz 
skrzyrowaniu z ulicą SEoneczną i jej przedEureniem 
na póEnoc ulicą zbiorczą (4KD-Z). 

Wyklucza się morliwo[ć tworzenia bezpo[rednich 
wEączeG do drogi krajowej. Pozostawia się istnieją-
cy zjazd do stacji paliw. Infrastrukturę nie związaną 
z funkcjonowaniem drogi nalery lokalizować poza 
pasem drogowym. Dopuszcza się lokalizację infra-
struktury technicznej w pasie drogowym celem jej 
poprzecznego przej[cia lub celem wykonania przyEą-
czy do istniejących urządzeG. 

WzdEur drogi krajowej nie projektuje się terenów 
podlegających ochronie akustycznej, a wyEącznie 
tereny przemysEowe, baz, skEadów i usEugowe, dla-
tego ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od 
drogi krajowej w odlegEo[ci 26m od krawędzi jezd-
ni, to jest w odlegEo[ci 15m od linii rozgraniczającej 
drogi 4KD-G. Przewiduje się zmniejszenie natęrenia 
ruchu na tej drodze i zmniejszenie powodowanych 
przez nią uciąrliwo[ci dla terenów przylegEych po 
wybudowaniu nowego przebiegu drogi krajowej nr 
72 - obwodnicy miasta Turku. 

Budynki istniejące, które poEorone są przed wy-
znaczoną planem linią zabudowy - na terenach prze-
znaczonych pod zabudowę, morna remontować, 
przebudowywać oraz za zgodą zarządcy drogi roz-
budowywać. 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania mia-
sta Turku po wybudowaniu obwodnicy miasta do-
puszcza się zmniejszenie klasy drogi do klasy drogi 
zbiorczej.

 Droga krajowa musi speEniać przepisy szczegól-
ne w tym: §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 3 
lutego 2004r w sprawie warunków technicznych i 
sposobu przygotowania i wykorzystania transportu 
na potrzeby obronne paGstwa a takre jego ochro-
ny w czasie wojny, oraz wEa[ciwo[ci organów w 
tych sprawach, oraz wydanego na jego podstawie 
Zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 
2008r w sprawie wdrarania wymagaG techniczno - 
obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury 
drogowej na potrzeby obronne paGstwa.

2) Droga wojewódzka nr 470 ｠ Al. Jana PawEa 
II projektowana, jako droga klasy gEównej ozna-
czona symbolem 1KD-G, jej przebieg pozostawio-
no w liniach rozgraniczających obowiązujących w 
zmienianym planie miejscowym ( o szeroko[ci od 
25m do 30m). ObsEuga komunikacyjna terenu przy-
legającego do tej drogi morliwa jest przez ukEad 
dróg powiatowych i miejskich z wEączeniem się 
do drogi wojewódzkiej na istniejącym skrzyrowa-
niu z ulicą Górniczą (2 KD-G), oraz skrzyrowaniu 
z ulicą zbiorczą (3KD-Z). Dostępno[ć do terenów 
przylegających do drogi wojewódzkiej zapewniają 
Kolska Szosa (1KD-Z), projektowana ulica 3KD-Z, 
oraz ulica Graniczna (10KD-D) oraz istniejące zjazdy 
pod warunkiem zachowania ich funkcji. Morliwo[ć 
przebudowy zjazdów, budowy nowych jest morliwa 
wyEącznie w drodze decyzji zarządcy drogi. PodziaEy 
geodezyjne dziaEek nie powinny generować potrze-
by budowy nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej. 
Infrastrukturę nie związaną z funkcjonowaniem dro-
gi nalery lokalizować poza pasem drogowym. Do-
puszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w 
pasie drogowym celem jej poprzecznego przej[cia 
lub celem wykonania przyEączy do istniejących urzą-
dzeG. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od 
drogi wojewódzkiej w odlegEo[ci 20m od krawędzi 
jezdni, to jest w odlegEo[ci 10m od linii rozgranicza-
jącej drogi 1KD-G. WzdEur drogi krajowej nie projek-
tuje się terenów podlegających ochronie akustycz-
nej, a wyEącznie tereny przemysEowe, baz skEadów 
i usEugowe. Budynek istniejący, który poEorony jest 
przed wyznaczoną planem linią zabudowy - na te-
renie 2P,U, morna remontować, przebudowywać 
oraz za zgodą zarządcy drogi rozbudowywać i nad-
budowywać.

3) Ulica Kolska Szosa ｠ projektowana, jako uli-
ca zbiorcza 1KD-Z i 2KD-Z w istniejących liniach 
rozgraniczających z poszerzeniem pasa drogowego 
- narornymi [cięciami w obrębie czę[ci póEnocnej 
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skrzyrowania z ulicą Górniczą w celu przebudowy i 
rozbudowy skrzyrowania. 

Ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie 
zabudowy dla budynków w odlegEo[ci 8 m od linii 
rozgraniczającej na terenach 2P,U i 3P,U nieprzekra-
czalną linię zabudowy w odlegEo[ci 7m od linii roz-
graniczającej na terenach 4P,U, 5P,U, 2U, nieprze-
kraczalną linię zabudowy w odlegEo[ci 10m od linii 
rozgraniczającej na terenie 2P, nieprzekraczalną linię 
zabudowy w odlegEo[ci 12m od linii rozgraniczającej 
na terenie 1U i 3U oraz w obrębie skrzyrowania uli-
cy z ulicą Górniczą. 

Obiekty budowlane przy ulicy Kolska Szosa na te-
renie miasta ｠ na obszarze objętym planem, powin-
ny być sytuowane w odlegEo[ci co najmniej 8m od 
krawędzi jezdni. Budynki istniejące, które poEorone 
są przed wyznaczoną planem linią zabudowy - na 
terenach przeznaczonych pod zabudowę, morna re-
montować, przebudowywać oraz za zgodą zarządcy 
drogi rozbudowywać. 

ｧUlica Górnicza ｠ projektowana, jako ulica klasy 
gEównej 2KD-G, jej przebieg pozostawiono w liniach 
rozgraniczających obowiązujących w zmienianym 
planie miejscowym (od 25m do 28m). Ustala się 
nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków w 
odlegEo[ci ok. 20m od krawędzi jezdni, to jest w od-
legEo[ci 10m od linii rozgraniczającej ulicy Górniczej. 
WzdEur ulicy Górniczej nie projektuje się terenów 
podlegających ochronie akustycznej, a wyEącznie 
tereny przemysEowe, baz skEadów i usEugowe. 

Obiekty budowlane przy ulicy Górniczej na terenie 
miasta ｠ na obszarze objętym planem, powinny być 
sytuowane w odlegEo[ci co najmniej 20m od krawę-
dzi jezdni. Planuje się skrzyrowania ulicy Górniczej z 
ulicą Jana PawEa II, z Kolską Szosą, z ulicą oznaczo-
ną w planie symbolem 4KD-D, z ulicą PrzemysEową 
oraz z ulicą lokalną oznaczoną w planie symbolem 
4KD-L. Skrzyrowania nalery projektować zgodnie 
z przepisami szczególnymi w liniach rozgraniczają-
cych wskazanych na rysunku planu. Skrzyrowanie 
ulic Górniczej i PrzemysEowej i 4KD-L nalery projek-
tować jako skrzyrowanie typu rondo. 

Ulica PrzemysEowa - projektowana, jako ulica kla-
sy gEównej 3KD-G, jej przebieg pozostawiono w li-
niach rozgraniczających obowiązujących w zmienia-
nym planie miejscowym (od 25m do 28m). Ustala 
się nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków 
w odlegEo[ci 20m od krawędzi jezdni, to jest w od-
legEo[ci 10m od linii rozgraniczającej ulicy Przemy-
sEowej. WzdEur ulicy PrzemysEowej nie projektuje 
się terenów podlegających ochronie akustycznej, a 
wyEącznie tereny przemysEowe, baz skEadów i usEu-
gowe. 

Obiekty budowlane przy ulicy Górniczej na tere-
nie miasta ｠ na obszarze objętym planem, powin-
ny być sytuowane w odlegEo[ci co najmniej 20m 
od krawędzi jezdni. Planuje się skrzyrowanie ulicy 
PrzemysEowej z ulicą Górniczą oraz z projektowaną 
ulicą lokalną oznaczoną w planie symbolem 4KD-L 
jako skrzyrowanie typu rondo, oraz skrzyrowanie 

z drogą krajową ｠ ulicą Uniejowską. Skrzyrowania 
nalery projektować zgodnie z przepisami szczegól-
nymi w liniach rozgraniczających wskazanych na 
rysunku planu. 

Drogi powiatowe: Lokalizacja nowych zjazdów z 
dróg powiatowych na nieruchomo[ci przylegEe do 
tych dróg winna być uzgadniana z zarządcą drogi w 
drodze decyzji administracyjnej. 

4) Drogi gminne projektowane, jako ulice klasy 
zbiorczej o szeroko[ci w liniach rozgraniczających 
od 25m do 30m, istniejąca ulica Jedwabnicza - ulica 
klasy lokalnej o szeroko[ci od 22 do 28m, pozostaEe 
ulice klasy lokalnej o szeroko[ci 15m w liniach roz-
graniczających, ulice dojazdowej o szeroko[ci 10 i 
12m w liniach rozgraniczających, oraz adaptowane 
w planie istniejące ulice klasy dojazdowej (ulica Gra-
niczna i Polna) z pozostawieniem aktualnej szeroko-
[ci pasa drogowego. 

Przy ulicach zbiorczych zabudowę nalery lokali-
zować w odlegEo[ciach nieprzekraczalnych 10m na 
terenach 1P,U i 2P,U, 8m na terenie 4P,U. Pozosta-
Ee tereny przeznaczone pod zabudowę nie sąsiadują 
bezpo[rednio z pasem drogowym ulic zbiorczych, 
oddzielone są pasem zielni urządzonej (ZP) i zieleni 
izolacyjnej (ZI). 

Ulica Jedwabnicza ｠ projektowana, jako ulica 
klasy lokalnej 1KD-L, jej przebieg pozostawiono w 
liniach rozgraniczających obowiązujących w zmie-
nianym planie miejscowym (od 22m do 28m). Usta-
la się nieprzekraczalną linię zabudowy w odlegEo[ci 
7m od linii rozgraniczającej ulicy Jedwabniczej. 

Przy pozostaEych ulicach lokalnych zabudowę na-
lery lokalizować w nieprzekraczalnej odlegEo[ci 7m 
od linii rozgraniczającej z pasem drogowym. 

Przy ulicach dojazdowych 1KD-D, 2KD-D, 5KD-
D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D zabudowę nalery loka-
lizować w nieprzekraczalnej odlegEo[ci 5m od linii 
rozgraniczającej z pasem drogowym. Przy ulicy 
dojazdowej 3KD-D zabudowę nalery lokalizować 
w nieprzekraczalnej odlegEo[ci 6m od linii rozgrani-
czającej z pasem drogowym. Przy ulicy dojazdowej 
4KD-D zabudowę nalery lokalizować  

w nieprzekraczalnej odlegEo[ci 7m od linii rozgra-
niczającej z pasem drogowym. Przy ulicy 9KD-D po 
stronie póEnocnej zabudowę nalery lokalizować w 
nieprzekraczalnej odlegEo[ci 6m, po stronie poEu-
dniowej w linii wyznaczonej przez istniejące garare. 

Przy ulicach 10KD-D (ulica Graniczna) oraz 11KD-
D (ulica Polna) zabudowę morna lokalizować w nie-
przekraczalnej odlegEo[ci 6m od linii rozgraniczającej 
pasa drogowego. 

Budynki istniejące, które poEorone są przed wy-
znaczoną planem linią zabudowy - na terenach prze-
znaczonych pod zabudowę, morna remontować, 
przebudowywać oraz za zgodą zarządcy drogi roz-
budowywać.

2. Publiczne ciągi komunikacji jezdnej, pieszo-
jezdnej, rowerowej i pieszej morna realizować na 
kardym terenie funkcjonalnym w sposób zgodny 
z przepisami szczególnymi i zasadami wspóErycia 
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spoEecznego.
3. Niepubliczne tereny komunikacji wewnętrznej 

jezdnej i pieszo-jezdnej, drogi rowerowe, ciągi komu-
nikacji  pieszej, morna realizować na kardym terenie 
za zgodą wEa[ciciela, w sposób zgodny przepisami 
szczególnymi i zasadami wspóErycia spoEecznego 

RozdziaE VII
Ogólne zasady i warunki scalania i podziaEu nieru-

chomo[ci.

§19. 1. Nie przewiduje się na obszarze planu prze-
prowadzania scaleG.

2. PodziaEy i Eączenie dziaEek zgodnie z ustaleniami 
szczegóEowymi dla terenów. Dopuszcza się nowe 
podziaEy pod dowolnym kątem w stosunku do pasa 
drogowego. Dopuszcza się podziaE dziaEek na posze-
rzenie sąsiednich nieruchomo[ci. W wyniku takiego 
podziaEu i Eączenia muszą powstać dziaEki o para-
metrach zgodnych z ustaleniami planu. DziaEki lub 
zespoEy dziaEek, których ksztaEt, wielko[ć, struktura 
wEasno[ciowa, dostępno[ć do dróg publicznych i 
infrastruktury, uksztaEtowanie i istniejące pokrycie 
szatą ro[linną utrudnia ich wykorzystanie oraz zago-
spodarowanie zgodne z ustaleniami planu mogą być 
Eączone i podzielone w oparciu o przepisy odrębne z 
zakresu gospodarki nieruchomo[ciami.

RozdziaE VIII
Ogólne warunki zagospodarowania terenu, 

ksztaEtowania zabudowy i krajobrazu, zasady 
rozmieszczania reklam i budowli wysokich oraz 

budowli i urządzeG sEurących reklamie.

§20. 1. Nalery zachować ustaloną planem kom-
pozycję przestrzenną wyznaczoną liniami zabudowy 
oraz gabarytami obiektów. Na terenie planu nie pro-
jektuje się akcentów architektonicznych ani domi-
nant urbanistycznych.

2. Dopuszcza się na terenach przemysEowych lo-
kalizację budowli o wysoko[ci do 50m. Zgodnie z 
przepisami szczególnymi w przypadku lokalizowania 
obiektów o wysoko[ci równej i większej jak 50,0m 
n.p.t. nalery inwestycję uzgodnić z Szefostwem 
SEurby Ruchu Lotniczego SiE Zbrojnych RP.

3. Wolnostojące budowle i urządzenia sEurące re-
klamie morna lokalizować we wzajemnych odstę-
pach wynoszących minimum 50m między kolejny-
mi. Nie mogą one przekraczać wysoko[ci ustalonej 
dla budowli.

§21. Brak innych szczegóEowych ustaleG, zasad, 
wymagaG, parametrów, wskapników, gabarytów 
oznacza dowolno[ć w tym względzie z koniecz-
no[cią stosowania przepisów prawa powszechnie 
obowiązujących.

DZIAD II
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

RozdziaE IX
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zabudowy tereny zabudowy obiektów 
produkcyjnych, skEadów i magazynów oznaczone 

symbolami od 1P do 10P.

§22. Ustala się dla terenów oznaczonych symbola-
mi od 1P do 10P przeznaczenie: przeznaczenie pod-
stawowe: zabudowa przemysEowa, oraz zabudowa 
skEadów i magazynów przeznaczenie dopuszczalne 
(uzupeEniające): zabudowa usEugowa towarzysząca 
zakEadom przemysEowym, skEadom i magazynom.

§23. Na terenie oznaczonym symbolem prze-
znaczenia od 1P do 10P obowiązuje zakaz lokali-
zowania nowej zabudowy mieszkaniowej i funkcji 
mieszkaniowej, poza wskazaniami zawartymi w 
ustaleniach ogólnych, w §10 ust.3. Dla wydzielenia 
istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej morna wydzielać dziaEki o powierzchni 
minimalnej 450m².

§24. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia od 1P do 10P ustala się następujące 
szczegóEowe warunki, zasady i standardy ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla kardej nieruchomo[ci obowiązuje:
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Ogólne warunki zagospodarowania terenu, kształtowania zabudowy i krajobrazu, zasady 
rozmieszczania reklam i budowli wysokich oraz budowli i urządzeń służących reklamie. 

 §20. 1. Należy zachować ustaloną planem kompozycję przestrzenną wyznaczoną liniami zabudowy oraz gabarytami obiektów. Na terenie planu nie projektuje się akcentów architektonicznych ani dominant urbanistycznych. 2.  Dopuszcza  się  na  terenach  przemysłowych  lokalizację  budowli  o wysokości  do  50m.  Zgodnie  z przepisami szczególnymi  w przypadku  lokalizowania  obiektów  o wysokości  równej  i większej  jak  50,0m  n.p.t.  należy  inwestycję uzgodnić z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. 3.  Wolnostojące  budowle  i urządzenia  służące  reklamie  można  lokalizować  we  wzajemnych  odstępach wynoszących minimum 50m między kolejnymi. Nie mogą one przekraczać wysokości ustalonej dla budowli. §21.  Brak  innych  szczegółowych  ustaleń,  zasad,  wymagań,  parametrów,  wskaźników,  gabarytów  oznacza  dowolność w tym względzie z koniecznością stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 
DZIAŁ II 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział 9 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy tereny zabudowy obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oznaczone symbolami od 1P do 10P. §22. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami od 1P do 10P przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: zabudowa przemysłowa,  oraz  zabudowa  składów  i magazynów przeznaczenie dopuszczalne  (uzupełniające):  zabudowa usługowa towarzysząca zakładom przemysłowym, składom i magazynom. §23. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia od 1P do 10P obowiązuje zakaz  lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej  i funkcji  mieszkaniowej,  poza  wskazaniami  zawartymi  w ustaleniach  ogólnych,  w §10  ust.3.  Dla wydzielenia  istniejących  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  można  wydzielać  działki  o powierzchni minimalnej 450m². §24.  Na  terenach  oznaczonych  symbolem  przeznaczenia  od  1P  do  10P  ustala  się  następujące  szczegółowe  warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1)  dla każdej nieruchomości obowiązuje: 
 
 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 

USTALENIA 
A B C 
1 Maksymalna powierzchnia zabudowy [% powierzchni działki] 85 
2 Maksymalna wysokość budynków do kalenicy [m] 25 
3 Maksymalna wysokość budowli [m] 50 
4 Minimalna powierzchnia wydzielanej działki przeznaczonej pod P [m2] 1000 
5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki przeznaczonej pod 

P [%] 
10 

 2)  dachy  zabudowy  można  kształtować  dowolnie:  płaskie  lub  strome,  o dowolnym  kącie  nachylenia  połaci dachowych i kierunku spadku połaci dachowych, 3)  na  terenach 6P, 7P, 8P, 9P, 10P należy zachować powierzchnię biologiczną ciągu ekologicznego wzdłuż Kanału Folusz,  część  lub  całość  powierzchni  biologicznie  czynnej  w bilansie  terenu  działek  przeznaczonych  pod inwestycje  stanowić  będzie  wskazany  na  rysunku  planu  pas  zieleni  naturalnej,  przy  czym  powierzchnia biologicznie  czynna  nie  może  być  powierzchniowo  mniejsza  niż  wymagany  i wskazany  na  rysunku  planu  pas zieleni. 
Rozdział 10 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy tereny zabudowy usługowej 
oznaczone symbolami od 1U do 4U. §25. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami od 1U do 4U przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające) na terenie 4U: tereny zieleni, łąk i pastwisk §26. Na  terenie  oznaczonym  symbolem przeznaczenia od 1U do 4U  obowiązuje  zakaz  lokalizowania nowej  zabudowy mieszkaniowej  i funkcji  mieszkaniowej,  poza  wskazaniami  zawartymi  w ustaleniach  ogólnych,  w §10  ust.3.  Dla wydzielenia  istniejących  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  można  wydzielać  działki  o powierzchni minimalnej 450m². §27. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia od 1U do 4U ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1)  dla każdej nieruchomości obowiązuje: 
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2) dachy zabudowy morna ksztaEtować dowolnie: 
pEaskie lub strome, o dowolnym kącie nachylenia 
poEaci dachowych i kierunku spadku poEaci dacho-
wych,

3) na terenach 6P, 7P, 8P, 9P, 10P nalery zacho-
wać powierzchnię biologiczną ciągu ekologicznego 
wzdEur KanaEu Folusz, czę[ć lub caEo[ć powierzch-
ni biologicznie czynnej w bilansie terenu dziaEek 
przeznaczonych pod inwestycje stanowić będzie 
wskazany na rysunku planu pas zieleni naturalnej, 
przy czym powierzchnia biologicznie czynna nie 
more być powierzchniowo mniejsza nir wymagany 
i wskazany na rysunku planu pas zieleni.

RozdziaE X
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zabudowy tereny zabudowy usEugowej 
oznaczone symbolami od 1U do 4U.

§25. Ustala się dla terenów oznaczonych sym-
bolami od 1U do 4U przeznaczenie: przeznaczenie 

podstawowe: zabudowa usEugowa przeznaczenie 
dopuszczalne (uzupeEniające) na terenie 4U: tereny 
zieleni, Eąk i pastwisk

§26. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia od 1U do 4U obowiązuje zakaz lokalizowania 
nowej zabudowy mieszkaniowej i funkcji mieszka-
niowej, poza wskazaniami zawartymi w ustaleniach 
ogólnych, w §10 ust.3. Dla wydzielenia istniejących 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
morna wydzielać dziaEki o powierzchni minimalnej 
450m².

§27. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia od 1U do 4U ustala się następujące szcze-
góEowe warunki, zasady i standardy ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla kardej nieruchomo[ci obowiązuje:

2) dachy zabudowy morna ksztaEtować dowolnie: 
pEaskie lub strome, o dowolnym kącie nachylenia 
poEaci dachowych i kierunku spadku poEaci dacho-
wych, 

3) ustala się zakaz podziaEów terenów 1U i 3U,
4) minimalne wielko[ci nowo wydzielanych dzia-

Eek przeznaczonych pod usEugi wynoszą: dla terenu 
2U - 500m², dla terenu 4U - 5000m²,

5) na terenie 4U nalery zachować powierzchnię 
biologiczną ciągu ekologicznego wzdEur KanaEu 
Folusz, czę[ć lub caEo[ć powierzchni biologicznie 
czynnej terenu dziaEek przeznaczonych pod inwe-
stycje stanowić będzie wskazany na rysunku pla-
nu pas zieleni naturalnej, przy czym powierzchnia 
biologicznie czynna nie more być powierzchniowo 
mniejsza nir wymagany i wskazany na rysunku pla-
nu pas zieleni.

RozdziaE XI
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa te-

renów obiektów produkcyjnych, skEadów, magazy-
nów i zabudowy usEugowej, oznaczonych symbola-

mi od 1P,U do 15P,U.

§28. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lami od 1P,U do 15P,U przeznaczenie: przeznacze-
nie podstawowe: zabudowa produkcyjna, baz, skEa-
dów i zabudowa usEugowa.

§29. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia od 1P,U do 15P,U obowiązuje zakaz lokali-
zowania nowej zabudowy mieszkaniowej i funkcji 
mieszkaniowej, poza wskazaniami zawartymi w 
ustaleniach ogólnych, w §10 ust.3. Dla wydziele-
nia istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej morna 
wydzielać dziaEki o powierzchni minimalnej 450m².

§30. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia od 1P,U do 15P,U ustala się następujące 
szczegóEowe warunki, zasady i standardy ksztaEto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla kardej nieruchomo[ci obowiązuje:
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 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 

USTALENIA 
A B C 
1 Maksymalna powierzchnia zabudowy [% powierzchni działki] 80 
2 Maksymalna wysokość budynków do kalenicy [m] 15 
3 Maksymalna wysokość budowli [m] 50 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na terenach 1U, 2U, 3U dla 

zabudowy usługowej [%] 
10 

 2)  dachy  zabudowy  można  kształtować  dowolnie:  płaskie  lub  strome,  o dowolnym  kącie  nachylenia  połaci dachowych i kierunku spadku połaci dachowych,  3)  ustala się zakaz podziałów terenów 1U i 3U, 4)  minimalne wielkości nowo wydzielanych działek przeznaczonych pod usługi wynoszą: dla terenu 2U ‐ 500m², dla terenu 4U ‐ 5000m², 5)  na  terenie  4U należy  zachować powierzchnię  biologiczną  ciągu  ekologicznego wzdłuż Kanału Folusz,  część  lub całość  powierzchni  biologicznie  czynnej  terenu  działek  przeznaczonych  pod  inwestycje  stanowić  będzie wskazany  na  rysunku  planu  pas  zieleni  naturalnej,  przy  czym  powierzchnia  biologicznie  czynna  nie może  być powierzchniowo mniejsza niż wymagany i wskazany na rysunku planu pas zieleni. 
Rozdział 11 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów i zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami od 1P,U do 15P,U. §28.  Ustala  się  dla  terenów  oznaczonych  symbolami  od  1P,U  do  15P,U  przeznaczenie:  przeznaczenie  podstawowe: zabudowa produkcyjna, baz, składów i zabudowa usługowa. §29.  Na  terenie  oznaczonym  symbolem  przeznaczenia  od  1P,U  do  15P,U  obowiązuje  zakaz  lokalizowania  nowej zabudowy mieszkaniowej i funkcji mieszkaniowej, poza wskazaniami zawartymi w ustaleniach ogólnych, w §10 ust.3. Dla wydzielenia istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej można wydzielać działki o powierzchni minimalnej 450m². §30. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia od 1P,U do 15P,U ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1)  dla każdej nieruchomości obowiązuje: 

 
 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 

USTALENIA 
A B C 
1 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki przeznaczonej pod P, 

U [% powierzchni działki] 
10 

2 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki [m2] 500 
3 Maksymalna powierzchnia zabudowana [% powierzchni działki] 80 
4 Maksymalna wysokość budynków [m] 25 
5 Maksymalna wysokość budowli [m] 50 

 2)  na ternach 4P,U 5P,U 6P,U dachy zabudowy należy kształtować jako strome o dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych  i kierunku  spadku  połaci  dachowych,  napozostałych  terenach  P,  U dachy  zabudowy  można kształtować  dowolnie:  płaskie  lub  strome,  o dowolnym  kącie  nachylenia  połaci  dachowych  i kierunku  spadku połaci dachowych, 3)  na terenach 12P,U, 13P,U należy zachować powierzchnię biologiczną ciągu ekologicznego wzdłuż Kanału Folusz, część lub całość powierzchni biologicznie czynnej terenu działek przeznaczonych pod inwestycje stanowić będzie wskazany  na  rysunku  planu  pas  zieleni  naturalnej,  przy  czym  powierzchnia  biologicznie  czynna nie może  być powierzchniowo mniejsza niż wymagany i wskazany na rysunku planu pas zieleni. 
Rozdział 12 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zieleni urządzonej. §31.  Ustala  się  dla  terenów  oznaczonych  symbolem  przeznaczenia  od  1ZP  do  7ZP  przeznaczenie:  przeznaczenie podstawowe:  ogólnie  dostępna  zieleń  urządzona,  przeznaczenie  dopuszczalne  (uzupełniające):  mała  architektura, podziemne sieci infrastruktury technicznej, ciągi piesze, rowerowe, zjazdy z ulic, istniejąca przepompownia ścieków §32. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia od 1ZP do 7ZP obowiązuje zakaz: 1)  tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 
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 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 

USTALENIA 
A B C 
1 Maksymalna powierzchnia zabudowy [% powierzchni działki] 80 
2 Maksymalna wysokość budynków do kalenicy [m] 15 
3 Maksymalna wysokość budowli [m] 50 
4 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na terenach 1U, 2U, 3U dla 

zabudowy usługowej [%] 
10 

 2)  dachy  zabudowy  można  kształtować  dowolnie:  płaskie  lub  strome,  o dowolnym  kącie  nachylenia  połaci dachowych i kierunku spadku połaci dachowych,  3)  ustala się zakaz podziałów terenów 1U i 3U, 4)  minimalne wielkości nowo wydzielanych działek przeznaczonych pod usługi wynoszą: dla terenu 2U ‐ 500m², dla terenu 4U ‐ 5000m², 5)  na  terenie  4U należy  zachować powierzchnię  biologiczną  ciągu  ekologicznego wzdłuż Kanału Folusz,  część  lub całość  powierzchni  biologicznie  czynnej  terenu  działek  przeznaczonych  pod  inwestycje  stanowić  będzie wskazany  na  rysunku  planu  pas  zieleni  naturalnej,  przy  czym  powierzchnia  biologicznie  czynna  nie może  być powierzchniowo mniejsza niż wymagany i wskazany na rysunku planu pas zieleni. 
Rozdział 11 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów i zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami od 1P,U do 15P,U. §28.  Ustala  się  dla  terenów  oznaczonych  symbolami  od  1P,U  do  15P,U  przeznaczenie:  przeznaczenie  podstawowe: zabudowa produkcyjna, baz, składów i zabudowa usługowa. §29.  Na  terenie  oznaczonym  symbolem  przeznaczenia  od  1P,U  do  15P,U  obowiązuje  zakaz  lokalizowania  nowej zabudowy mieszkaniowej i funkcji mieszkaniowej, poza wskazaniami zawartymi w ustaleniach ogólnych, w §10 ust.3. Dla wydzielenia istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej można wydzielać działki o powierzchni minimalnej 450m². §30. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia od 1P,U do 15P,U ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1)  dla każdej nieruchomości obowiązuje: 

 
 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 

USTALENIA 
A B C 
1 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki przeznaczonej pod P, 

U [% powierzchni działki] 
10 

2 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki [m2] 500 
3 Maksymalna powierzchnia zabudowana [% powierzchni działki] 80 
4 Maksymalna wysokość budynków [m] 25 
5 Maksymalna wysokość budowli [m] 50 

 2)  na ternach 4P,U 5P,U 6P,U dachy zabudowy należy kształtować jako strome o dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych  i kierunku  spadku  połaci  dachowych,  napozostałych  terenach  P,  U dachy  zabudowy  można kształtować  dowolnie:  płaskie  lub  strome,  o dowolnym  kącie  nachylenia  połaci  dachowych  i kierunku  spadku połaci dachowych, 3)  na terenach 12P,U, 13P,U należy zachować powierzchnię biologiczną ciągu ekologicznego wzdłuż Kanału Folusz, część lub całość powierzchni biologicznie czynnej terenu działek przeznaczonych pod inwestycje stanowić będzie wskazany  na  rysunku  planu  pas  zieleni  naturalnej,  przy  czym  powierzchnia  biologicznie  czynna nie może  być powierzchniowo mniejsza niż wymagany i wskazany na rysunku planu pas zieleni. 
Rozdział 12 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zieleni urządzonej. §31.  Ustala  się  dla  terenów  oznaczonych  symbolem  przeznaczenia  od  1ZP  do  7ZP  przeznaczenie:  przeznaczenie podstawowe:  ogólnie  dostępna  zieleń  urządzona,  przeznaczenie  dopuszczalne  (uzupełniające):  mała  architektura, podziemne sieci infrastruktury technicznej, ciągi piesze, rowerowe, zjazdy z ulic, istniejąca przepompownia ścieków §32. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia od 1ZP do 7ZP obowiązuje zakaz: 1)  tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

2) na ternach 4P,U 5P,U 6P,U dachy zabudowy 
nalery ksztaEtować jako strome o dowolnym kącie 
nachylenia poEaci dachowych i kierunku spadku po-
Eaci dachowych, napozostaEych terenach P, U dachy 
zabudowy morna ksztaEtować dowolnie: pEaskie lub 
strome, o dowolnym kącie nachylenia poEaci dacho-
wych i kierunku spadku poEaci dachowych,

3) na terenach 12P,U, 13P,U nalery zachować po-
wierzchnię biologiczną ciągu ekologicznego wzdEur 
KanaEu Folusz, czę[ć lub caEo[ć powierzchni biolo-
gicznie czynnej terenu dziaEek przeznaczonych pod 
inwestycje stanowić będzie wskazany na rysunku 
planu pas zieleni naturalnej, przy czym powierzchnia 
biologicznie czynna nie more być powierzchniowo 
mniejsza nir wymagany i wskazany na rysunku pla-
nu pas zieleni.

RozdziaE XII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zieleni urządzonej.

§31. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lem przeznaczenia od 1ZP do 7ZP przeznaczenie: 
przeznaczenie podstawowe: ogólnie dostępna zieleG 
urządzona, przeznaczenie dopuszczalne (uzupeEnia-
jące): maEa architektura, podziemne sieci infrastruk-
tury technicznej, ciągi piesze, rowerowe, zjazdy z 
ulic, istniejąca przepompownia [cieków

§32. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia od 1ZP do 7ZP obowiązuje zakaz:

1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
urytkowania terenów;

2) lokalizowania dziaEalno[ci produkcyjnej, skEado-
wej, magazynowej;

3) skEadowania jakichkolwiek odpadów.

§33. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia od 1ZP do 4ZP oraz od 6ZP i 7ZP 80% 
terenu nalery pozostawić jako teren biologicznie 
czynny. Na terenie 5ZP dopuszcza się przebudo-
wę i rozbudowę istniejącej przepompowni [cieków, 
udziaE terenu biologicznie czynnego minimum 51%.

RozdziaE XIII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zieleni urządzonej i infrastruktury technicz-
nej oznaczonych symbolami od 1ZP,IT do 5ZP,IT.

§34. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lem przeznaczenia od 1ZP,IT do 5ZP,IT przeznacze-
nie: przeznaczenie podstawowe: sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej, zieleG urządzona, prze-
znaczenie dopuszczalne (uzupeEniające): maEa archi-
tektura, ciągi piesze, rowerowe.

§35. Na terenach oznaczonych symbolem prze-
znaczenia od 1ZP,IT do 5ZP,IT obowiązuje zakaz:

1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
urytkowania terenów;

2) lokalizowania dziaEalno[ci produkcyjnej, skEado-
wej, magazynowej;

3) skEadowania jakichkolwiek odpadów.

§36. Tereny zieleni urządzonej i infrastruktury 
technicznej ZP,IT, są terenami przeznaczonymi pod 
istniejące naziemne sieci cieplne z towarzyszącą zie-
lenią, oraz rezerwowe tereny przeznaczone dla loka-
lizacji publicznej infrastruktury technicznej podziem-
nej i nadziemnej, w szczególno[ci tereny 4ZP,IT 
oraz 5ZP,IT przeznaczone są jako tereny rezerwo-
we dla lokalizacji przepompowni i oczyszczalni wód 
opadowych i roztopowych, których szczegóEowa 
lokalizacja i rozmieszczenie w[ród zakomponowanej 
zieleni zostanie sprecyzowane na etapie projektu 
technicznego.

RozdziaE XIV
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów zieleni izolacyjnej oznaczonych symbolem 
od 1ZI do 4ZI.

§37. Ustala się dla terenów oznaczonych sym-
bolami przeznaczenia od 1ZI do 4ZI przeznaczenie: 
przeznaczenie podstawowe: Eąki, zieleG izolacyjna, 
sieci infrastruktury technicznej

§38 Na terenach oznaczonych symbolem przezna-
czenia od 1ZI do 4 ZI obowiązuje zakaz 

1) lokalizowania dziaEalno[ci produkcyjnej, skEado-
wej, magazynowej

2) skEadowania jakichkolwiek odpadów

§39. Teren 1ZI, to teren znajdujący się za drogą 
wojewódzką, wzdEur kanaEu, którego krawędp sta-
nowi granicę miasta. Terenu tego nie nalery obsa-
dzać zielenią, nalery pozostawić dostęp do kanaEu. 

Tereny od nr 2ZI do 4ZI to tereny aktualnie zaj-
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mowane przez nieczynną kolejkę wąskotorową. 
Przewiduje się morliwo[ć adaptacji terenów zadrze-
wionych na cele zieleni izolacyjnej, a takre na cele 
infrastruktury technicznej. Przez tereny ZI dopusz-
cza się realizację zjazdów do dziaEek.

RozdziaE XV
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu dróg publicznych - ulic klasy gEównej ozna-
czonych symbolami od 1KD-G do 4KD-G.

§40. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lami od 1KD-G do 4KD-G przeznaczenie: przezna-
czenie podstawowe: ulica klasy gEównej.

§41. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia od 1KD-G do 4KD-G ustala się zakaz:

1) wprowadzania obiektów budowlanych nie 
związanych z przeznaczeniem terenu;

2) umieszczania urządzeG liniowych, morliwo[ć 
lokalizacji obiektów obsEugi technicznej wyEącznie 
w uzasadnionych przypadkach za zgodą zarządcy 
drogi;

3) podziaEów terenu poza wydzielaniem pasa dro-
gowego.

 
§42. Dla terenów oznaczonych symbolami prze-

znaczenia od 1KD-G do 4KD-G ustala się warunki i 
zasady zabudowy oraz zagospodarowania okre[lone 
w §18.

RozdziaE XVI
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu dróg publicznych - ulic klasy zbiorczej ozna-
czonych symbolami od 1KD-Z do 4KD-Z.

§43. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lami od 1KD-Z do 4KD-Z przeznaczenie: przeznacze-
nie podstawowe: ulica klasy zbiorczej.

§44. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia od 1KD-Z do 4KD-Z ustala się zakaz 
wprowadzania obiektów budowlanych nie związa-
nych z przeznaczeniem terenu, poza podziemnymi 
sieciami infrastruktury technicznej wyEącznie za 
zgodą zarządcy drogi, zakazuje się podziaEu terenu 
poza wydzielaniem pasa drogowego.

§45. Dla terenów oznaczonych symbolami prze-
znaczenia od 1KD-Z do 4KD-Z ustala się warunki i 
zasady zabudowy oraz zagospodarowania okre[lone 
w §18.

RozdziaE XVII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu dróg publicznych - ulic klasy lokalnej ozna-
czonych symbolami od 1KD-L do 6KD-L.

§46. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lami 1KD-L do 6KD-L przeznaczenie: przeznaczenie 

podstawowe: ulica klasy lokalnej.

§47. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia 1KD-L do 6KD-L ustala się zakaz wpro-
wadzania obiektów budowlanych nie związanych z 
przeznaczeniem terenu poza podziemnymi sieciami 
infrastruktury technicznej wyEącznie za zgodą za-
rządcy drogi, zakazuje się podziaEu terenu poza wy-
dzielaniem pasa drogowego.

§48. Dla terenów oznaczonych symbolami prze-
znaczenia 1KD-L do 6KD-L ustala się warunki i za-
sady zabudowy oraz zagospodarowania okre[lone 
w §18.

RozdziaE XVIII
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu dróg publicznych - ulic klasy dojazdowej 
oznaczonych symbolami od 1KD-D do 11KD-D.

§49. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lami 1KD-D do 11KD-D przeznaczenie: przeznacze-
nie podstawowe: ulica klasy dojazdowej.

§50. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia 1KD-D do 11KD-D ustala się zakaz wpro-
wadzania obiektów budowlanych nie związanych z 
przeznaczeniem terenu poza podziemnymi sieciami 
infrastruktury technicznej wyEącznie za zgodą za-
rządcy drogi, zakazuje się podziaEu terenu poza wy-
dzielaniem pasa drogowego.

§51. Dla terenów oznaczonych symbolami prze-
znaczenia 1KD-D do 11KD-D ustala się warunki i 
zasady zabudowy oraz zagospodarowania okre[lone 
w §18.

RozdziaE XIX
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenów infrastruktury technicznej oznaczonych 
symbolami IT, IT-K, IT｠Kom, IT｠W, IT｠G, IT-E, 

IT-C.

§52. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lami IT, IT-K, IT｠Kom, IT｠W, IT｠G, IT-E, IT-C prze-
znaczenie: 

przeznaczenie podstawowe: istniejące, adaptowa-
ne w planie obiekty infrastruktury technicznej: 

IT ｠ tereny infrastruktury technicznej ｠ istniejący 
pas infrastruktury podziemnej i nadziemnej (w pasie 
znajdują się: sieć cieplna, wodociągowa, elektro-
energetyczna); 

IT-K ｠ tereny infrastruktury technicznej ｠ istnieją-
ca przepompownia i oczyszczalnia wód opadowych 
i roztopowych; 

IT｠Kom ｠ tereny infrastruktury technicznej ｠ ist-
niejąca stacja bazowa telefonii komórkowej; 

1IT｠W, 2IT-W ｠ tereny infrastruktury technicznej 
｠ istniejące ujęcia wody; 

1 IT｠G, 2 IT-G ｠ tereny infrastruktury technicznej 
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- istniejące stacja gazowe; 
IT-E - tereny infrastruktury technicznej ｠ istniejąca 

stacja transformatorowa; 
IT-C ｠ tereny infrastruktury technicznej ｠ istnieją-

cy ciepEociąg;

§53 Na terenach infrastruktury technicznej ustala 
się morliwo[ć przebudowy, rozbudowy i nadbudo-

wy istniejących urządzeG infrastruktury  technicznej 
i budową nowych, pod warunkiem nie zwiększenia 
niekorzystnego wpEywu na [rodowisko, zdrowie lu-
dzi oraz nie wprowadzenie ograniczeG w urytkowa-
niu terenów sąsiednich.

§54. 
1) dla kardej nieruchomo[ci obowiązuje:

2) dachy zabudowy morna ksztaEtować dowolnie: 
pEaskie lub strome, o dowolnym kącie nachylenia 
poEaci dachowych i kierunku spadku poEaci dacho-
wych.

RozdziaE XX
Przeznaczenie, zagospodarowanie terenów gara-

ry oznaczonych symbolem K-G.

§55. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
K- G przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: ist-
niejące i projektowane zespoEy garary, przeznacze-

nie dopuszczalne: stacja diagnostyczna  pojazdów, 
warsztat samochodowy, myjnia samochodowa.

§56. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia K- G obowiązuje zakaz lokalizowania zabudo-
wy mieszkaniowej i funkcji mieszkaniowej.

§57. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia K- G ustala się następujące szczegóEowe wa-
runki, zasady i standardy ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:

1) dla terenu obowiązuje:

2) dachy zabudowy morna ksztaEtować dowolnie: 
pEaskie lub strome, o dowolnym kącie nachylenia 
poEaci dachowych i kierunku spadku poEaci dacho-
wych.

RozdziaE XXI
Przeznaczenie, zagospodarowanie terenów zieleni 

izolacyjnej i parkingów oznaczonych symbolem od 
1ZI,KP do 2ZI,KP.

§58. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 
od 1ZI,KP do 2ZI,KP przeznaczenie: przeznaczenie 
podstawowe: zieleG izolacyjna, parkingi, nadziemne 
i podziemne sieci infrastruktury technicznej.

§59. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia od 1ZI, KP do 2ZI,KP zakazuje się lokaliza-
cji wszelkich budynków oraz zakazuje się lokalizacji 
budowli innych nir sieci infrastruktury technicznej 
i otwarte parkingi. Na terenach tych obowiązują 
ustalenia §13 ust.2 pkt1.

§60. Na terenach oznaczonych symbolami prze-
znaczenia od 1ZI, KP do 2ZI,KP ustala się następują-
ce szczegóEowe warunki, zasady i standardy ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla terenu obowiązuje:
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Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu dróg publicznych  ulic klasy lokalnej 

oznaczonych symbolami od 1KDL do 6KDL. §46. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1KDL do 6KDL przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: ulica klasy lokalnej. §47.  Na  terenach  oznaczonych  symbolami  przeznaczenia  1KDL  do  6KDL  ustala  się  zakaz  wprowadzania  obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu poza podziemnymi sieciami infrastruktury technicznej wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, zakazuje się podziału terenu poza wydzielaniem pasa drogowego. §48. Dla  terenów oznaczonych  symbolami przeznaczenia 1KDL do 6KDL  ustala  się warunki  i zasady  zabudowy oraz zagospodarowania określone w §18. 
Rozdział 18 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu dróg publicznych  ulic klasy dojazdowej 
oznaczonych symbolami od 1KDD do 11KDD. §49. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1KDD do 11KDD przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: ulica klasy dojazdowej. §50. Na  terenach oznaczonych  symbolami przeznaczenia 1KDD do 11KDD  ustala  się  zakaz wprowadzania  obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu poza podziemnymi sieciami infrastruktury technicznej wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, zakazuje się podziału terenu poza wydzielaniem pasa drogowego. §51. Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia 1KDD do 11KDD ustala się warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania określone w §18. 

Rozdział 19 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów infrastruktury technicznej oznaczonych 

symbolami IT, ITK, IT–Kom, IT–W, IT–G, ITE, ITC. §52. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami IT, ITK, IT–Kom, IT–W, IT–G, ITE, ITC przeznaczenie:  przeznaczenie podstawowe: istniejące, adaptowane w planie obiekty infrastruktury technicznej:  
IT – tereny infrastruktury technicznej – istniejący pas infrastruktury podziemnej i nadziemnej (w pasie znajdują się: sieć cieplna, wodociągowa, elektroenergetyczna);  
ITK – tereny infrastruktury technicznej – istniejąca przepompownia i oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych;  
IT–Kom – tereny infrastruktury technicznej – istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej;  
1IT–W, 2ITW – tereny infrastruktury technicznej – istniejące ujęcia wody;  
1 IT–G, 2 ITG – tereny infrastruktury technicznej ‐ istniejące stacja gazowe;  
ITE ‐ tereny infrastruktury technicznej – istniejąca stacja transformatorowa;  
ITC – tereny infrastruktury technicznej – istniejący ciepłociąg; §53  Na  terenach  infrastruktury  technicznej  ustala  się  możliwość  przebudowy,  rozbudowy  i  nadbudowy  istniejących urządzeń  infrastruktury    technicznej  i  budową  nowych,  pod  warunkiem  nie  zwiększenia  niekorzystnego  wpływu  na środowisko, zdrowie ludzi oraz nie wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu terenów sąsiednich. §54. Brak treści 1)  dla każdej nieruchomości obowiązuje: 
 
 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA 
A B C 
1 Minimalnie powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki] 0 
2 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki [m2] 30 
3 Maksymalna powierzchnia zabudowana [% powierzchni działki] 100 
4 Maksymalna wysokość budynków [m] 15 
5 Maksymalna wysokość budowli [m] 50 

 2)  dachy  zabudowy  można  kształtować  dowolnie:  płaskie  lub  strome,  o dowolnym  kącie  nachylenia  połaci dachowych i kierunku spadku połaci dachowych. 
Rozdział 20 

Przeznaczenie, zagospodarowanie terenów garaży oznaczonych symbolem KG. §55.  Ustala  się  dla  terenu  oznaczonego  symbolem  K  G  przeznaczenie:  przeznaczenie  podstawowe:  istniejące i projektowane  zespoły  garaży,  przeznaczenie  dopuszczalne:  stacja  diagnostyczna pojazdów, warsztat samochodowy, myjnia samochodowa. §56.  Na  terenie  oznaczonym  symbolem  przeznaczenia K G  obowiązuje  zakaz  lokalizowania  zabudowy  mieszkaniowej i funkcji mieszkaniowej. §57.  Na  terenie  oznaczonym  symbolem  przeznaczenia  K  G  ustala  się  następujące  szczegółowe  warunki,  zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
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1)  dla terenu obowiązuje: 
 
 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 

USTALENIA 
A B C 
1 Maksymalna powierzchnia zabudowana [% powierzchni działki] 100 
2 Minimalna powierzchnia działki [m2] 18 
3 Maksymalna wysokość budynków do kalenicy [m] 6 
4 Maksymalna wysokość budowli [m] 7 
5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna, łącznie na terenie oznaczonym 

K-G (% powierzchnia terenu K-G) 
10 

 2)  dachy  zabudowy  można  kształtować  dowolnie:  płaskie  lub  strome,  o dowolnym  kącie  nachylenia  połaci dachowych i kierunku spadku połaci dachowych. 
Rozdział 21 

Przeznaczenie, zagospodarowanie terenów zieleni izolacyjnej i parkingów oznaczonych symbolem od 
1ZI,KP do 2ZI,KP. §58.  Ustala  się  dla  terenu  oznaczonego  symbolem  od  1ZI,KP  do  2ZI,KP  przeznaczenie:  przeznaczenie  podstawowe: zieleń izolacyjna, parkingi, nadziemne i podziemne sieci infrastruktury technicznej. §59.  Na  terenach  oznaczonych  symbolami  przeznaczenia  od  1ZI,  KP  do  2ZI,KP  zakazuje  się  lokalizacji  wszelkich budynków oraz zakazuje się lokalizacji budowli innych niż sieci infrastruktury technicznej i otwarte parkingi. Na terenach tych obowiązują ustalenia §13 ust.2 pkt1. §60.  Na  terenach  oznaczonych  symbolami  przeznaczenia  od  1ZI,  KP  do  2ZI,KP  ustala  się  następujące  szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1)  dla terenu obowiązuje: 

 
 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA 

A B C 
1 Minimalna powierzchnia działki [m2] 700 
2 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki [%] 20 
3 Maksymalna wysokość budowli [m] 50 

 
Rozdział 22 

Przeznaczenie, zagospodarowanie terenów wód powierzchniowych oznaczonych symbolami od 1WS 
do 8WS. §61.  Ustala  się  dla  terenów  oznaczonych  symbolami  od  1WS  do  8WS  przeznaczenie:  przeznaczenie  podstawowe: istniejące cieki wodne, przeznaczenie dopuszczalne: zrzut wód z miejskiej kanalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu. §62. Adaptuje się w planie istniejący Kanał Obrzębiński oznaczony symbolem 1WS, adaptuje się w planie istniejący Rów Turkowicki oznaczony symbolami 5WS, 6WS, 7WS, a także Kanał Folusz oznaczony w planie symbolami 8WS, 2WS, 3WS, 4WS. §63. Zagospodarowanie terenów zgodnie z przepisami szczególnymi. 

DZIAŁ III 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

Rozdział 23 
Ustalenia końcowe. §64. Wejście w życie planu powoduje utratę mocy „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie  ulic:  Górniczej  i Przemysłowej”,  uchwalonego  uchwałą  nr  XXIV/258/05  Rady  Miejskiej  w Turku  z dnia 24.02.2005r. (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego Nr 52 poz. 1630 z dnia 21.04.2005r.). §65. Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami planu stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%. §66. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. §67. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. §68.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  30  dni  od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Przewodniczący  Rady Miejskiej w Turku  
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RozdziaE XXII
Przeznaczenie, zagospodarowanie terenów wód 
powierzchniowych oznaczonych symbolami od 

1WS do 8WS.

§61. Ustala się dla terenów oznaczonych symbo-
lami od 1WS do 8WS przeznaczenie: przeznaczenie 
podstawowe: istniejące cieki wodne, przeznaczenie 
dopuszczalne: zrzut wód z miejskiej kanalizacji desz-
czowej po ich podczyszczeniu.

§62. Adaptuje się w planie istniejący KanaE Obrzę-
biGski oznaczony symbolem 1WS, adaptuje się w 
planie istniejący Rów Turkowicki oznaczony symbo-
lami 5WS, 6WS, 7WS, a takre KanaE Folusz ozna-
czony w planie symbolami 8WS, 2WS, 3WS, 4WS.

§63. Zagospodarowanie terenów zgodnie z prze-
pisami szczególnymi.

DZIAD III
PRZEPISY PRZEJZCIOWE I KOFCOWE

RozdziaE XXIII
Ustalenia koGcowe.

§64. Wej[cie w rycie planu powoduje utratę mocy 
ｧMiejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Turku w rejonie ulic: Górniczej i Prze-

mysEowejｦ, uchwalonego uchwaEą nr XXIV/258/05 
Rady Miejskiej w Turku z dnia 24.02.2005r. (Dz. U. 
Województwa Wielkopolskiego Nr 52 poz. 1630 z 
dnia 21.04.2005r.).

§65. Uchwala się dla terenów objętych ustalenia-
mi planu stawkę sEurącą naliczeniu jednorazowej 
opEaty z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w 
wysoko[ci 30%.

§66. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta Turku.

§67. UchwaEa podlega opublikowaniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

§68. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od  daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

 
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Turku 
(-) Lech Zielony  
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1)  dla terenu obowiązuje: 

 
 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA 

USTALENIA 
A B C 
1 Maksymalna powierzchnia zabudowana [% powierzchni działki] 100 
2 Minimalna powierzchnia działki [m2] 18 
3 Maksymalna wysokość budynków do kalenicy [m] 6 
4 Maksymalna wysokość budowli [m] 7 
5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna, łącznie na terenie oznaczonym 

K-G (% powierzchnia terenu K-G) 
10 

 2)  dachy  zabudowy  można  kształtować  dowolnie:  płaskie  lub  strome,  o dowolnym  kącie  nachylenia  połaci dachowych i kierunku spadku połaci dachowych. 
Rozdział 21 

Przeznaczenie, zagospodarowanie terenów zieleni izolacyjnej i parkingów oznaczonych symbolem od 
1ZI,KP do 2ZI,KP. §58.  Ustala  się  dla  terenu  oznaczonego  symbolem  od  1ZI,KP  do  2ZI,KP  przeznaczenie:  przeznaczenie  podstawowe: zieleń izolacyjna, parkingi, nadziemne i podziemne sieci infrastruktury technicznej. §59.  Na  terenach  oznaczonych  symbolami  przeznaczenia  od  1ZI,  KP  do  2ZI,KP  zakazuje  się  lokalizacji  wszelkich budynków oraz zakazuje się lokalizacji budowli innych niż sieci infrastruktury technicznej i otwarte parkingi. Na terenach tych obowiązują ustalenia §13 ust.2 pkt1. §60.  Na  terenach  oznaczonych  symbolami  przeznaczenia  od  1ZI,  KP  do  2ZI,KP  ustala  się  następujące  szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1)  dla terenu obowiązuje: 

 
 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA 

A B C 
1 Minimalna powierzchnia działki [m2] 700 
2 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki [%] 20 
3 Maksymalna wysokość budowli [m] 50 

 
Rozdział 22 

Przeznaczenie, zagospodarowanie terenów wód powierzchniowych oznaczonych symbolami od 1WS 
do 8WS. §61.  Ustala  się  dla  terenów  oznaczonych  symbolami  od  1WS  do  8WS  przeznaczenie:  przeznaczenie  podstawowe: istniejące cieki wodne, przeznaczenie dopuszczalne: zrzut wód z miejskiej kanalizacji deszczowej po ich podczyszczeniu. §62. Adaptuje się w planie istniejący Kanał Obrzębiński oznaczony symbolem 1WS, adaptuje się w planie istniejący Rów Turkowicki oznaczony symbolami 5WS, 6WS, 7WS, a także Kanał Folusz oznaczony w planie symbolami 8WS, 2WS, 3WS, 4WS. §63. Zagospodarowanie terenów zgodnie z przepisami szczególnymi. 

DZIAŁ III 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

Rozdział 23 
Ustalenia końcowe. §64. Wejście w życie planu powoduje utratę mocy „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie  ulic:  Górniczej  i Przemysłowej”,  uchwalonego  uchwałą  nr  XXIV/258/05  Rady  Miejskiej  w Turku  z dnia 24.02.2005r. (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego Nr 52 poz. 1630 z dnia 21.04.2005r.). §65. Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami planu stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%. §66. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. §67. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. §68.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  30  dni  od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Przewodniczący  Rady Miejskiej w Turku  



Poz. 4788
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 257 ｠ 27572 ｠Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 257  – 25 –  Poz. 4585  

(‐) Lech Zielony 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 257 ｠ 27573 ｠ Poz. 4788

Do projektu planu nie wpEynęEy uwagi  

1. Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicz-
nej, zapisanymi w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy będzie realizacja:

- miejskich dróg publicznych z kanalizacją desz-
czową i towarzyszącymi obiektami infrastruktury 
technicznej,

- wodociągów,
- kanalizacji sanitarnej.
2. Inwestycje wymienione w pkt. 1 będą realizo-

wane równolegle z realizacją zabudowy na poszcze-
gólnych terenach.

3. Finansowanie inwestycji wymienionych w pkt 
1 podlega zasadom aktualnych przepisów szcze-
gólnych dotyczących finansów publicznych, przy 
czym:

a) uchwaEa Rady Miejskiej okre[li wieloletni pro-
gram inwestycyjny w zakresie budowy i przebudo-
wy dróg, wodociągów, kanalizacji sanitarnej,

b) zaEącznik do uchwaEy budretowej miasta okre-
[la limity wydatków na wieloletnie programy inwe-
stycyjne w roku budretowym oraz dwóch kolejnych 
latach,

c) kolejne uchwaEy budretowe miasta okre[la-
ją nakEady na uruchomiony program w wysoko[ci 
umorliwiającej jego terminowe zakoGczenie,

d) zmiana kwot wydatków na realizację programu 
następuje w drodze uchwaEy Rady Miasta zmienia-
jącej zakres programu lub wstrzymującej jego wy-
konywanie,

e) zlecenie zadania następuje na zasadzie wyboru 
najkorzystniejszej oferty w trybie obowiązujących 
przepisów prawa,

f) realizacja zadaG następuje w terminach okre[lo-
nych harmonogramem wydatków budretu miasta.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XLII/364/10

Rady Miejskiej w Turku
z dnia 14 papdziernika 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XLII/364/10

Rady Miejskiej w Turku
z dnia 14 papdziernika 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINAN-

SOWANIA


