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Załņcznik nr 4 
do uchwały nr IX/83/2011 

Rady Miejskiej Miňdzychodu 
z dnia 1 czerwca 2011 r. 

 
SPIS OBIEKTÓW WSKAZANYCH DO OCHRONY PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 

USYTUOWANYCH NA TERENIE WSI ŁOWYŉ. 
 
 
1. zespół koŌcioła par. p.w. Wniebowziňcia 
NMP składajņcy siň z 

a. koŌcioła, mur, 1925-1928, proj. Arch. M. 
Andrzejewski, 
b. dom dzierŐawcy dóbr koŌcielnych, ob. 
Plebania, ul. KoŌcielna 15, mur. 1870 

Ul. Gminna: 
2. Dom nr 3, mur., ok.1900, cz. przebud., 
3. Dom nr 4, mur., pocz. XX., 
4. Dom nr 5, mur., ok. poł. XIX, 
5. Dom nr 6, mur., 4 ńw. XIX., 
6. Dom nr 7, szach., ok. poł. XIX, 
7. Zagroda nr. 8: 

a. Dom, mur, 2 poł. XIXw., 
b. Budynek gospodarczy, mur., k. XIX, 

8. Dom nr 10, mur., 2 poł. XIX, rozbud. pocz. 
XXw., 
9. Dom nr 11, mur., ok. poł. XIXw., 
10. Dom nr 15, mur., 2 poł dobudowa sali 
k.XIXw., 
11. Zagroda nr 16: 

a. Dom, mur, ok. poł. XIXw., 
b. Budynek gospodarczy, mur, k.XIXw., 

12. Dom nr 17, mur., ok. 1900, 
13. Dom nr 18, mur., drew., ok. poł. XIXw., 
14. Dom nr 19, mur., ok. poł. XIXw., 
15. Zagroda nr. 21 

a. Dom, mur., okł poł. XIXw., 
b. Chlew, mur., szkiel., 2 poł. XIXw., 

16. Dom nr 23, mur., glin. szkiel., 2 poł. XIXw. 

 
Ul. KoŌcielna: 
17. Dom nr 2, mur., glin. szkiel., 2 poł. XIXw. 
18. Zagroda nr 4: 

a. Dom mur., 2 poł. XIXw, cz. przebud., 
b. Budynek gospodarczy, mur, k.XIXw., 

19. Dom nr 6, mur., ok. poł. XIX.,  
20. Dom nr 7, mur., 2 poł. XIX., 
21. Budynek gospodarczy w zagrodzie nr. 15, 
mur. K. XIX., 
22. Dom nr 18, mur., k. XIX. 
 
Ul. Miňdzychodzka: 
23. Dom nr 1, mur., k. XIX., 
24. Dom nr 3, mur., szkiel.,  ok. poł. XIX., 
25. Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 4, 
mur., k. XIXw., 
26. Dom nr 9, mur., pocz. XX., 
27. Dom nr 14, mur., drewn, 2 poł.. XIX., 
 
Ul. Słoneczna: 
28. Dom nr 5, mur., pocz. XXw., 
29. Dom nr 8, mur., 1909r., 
30. Dom nr 37, mur., k. XIX., 
31. Dom nr 42, mur., k. XIX., 
 
Ul. Szkolna: 
32. Dom nr 2, mur., pocz. XX. 
,
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UCHWAŁA NR VIII/52/11 RADY GMINY TUREK 

 z dnia 2 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla obszaru 

w miejscowości Obrzębin  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zmianami), art. 14 ust. 
8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z póŎn. zmianami) 
w zwiņzku uchwałņ Nr XXII/131/08 Rady Gminy Turek 
z dnia 24 listopada 2008r w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia czňŌciowej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla 
obszaru w miejscowoŌci Obrzňbin, Rada Gminy Tu-
rek uchwala, co nastňpuje:  
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DZIAŁ I 
USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział I 
Zakres obowiązywania planu. 

§ 1. 1. Stwierdza siň zgodnoŌń ustaleŊ zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Turek dla obszaru w miejscowoŌci Obrzňbin 
z ustaleniami Zmiany Studium UwarunkowaŊ 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Turek uchwalonej uchwałņ Nr XXXIX/233/10 
Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010r. 

2. Uchwala siň zmianň miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Turek dla 
obszaru w miejscowoŌci Obrzňbin, zwany dalej pla-
nem. 
 
§ 2. Załņcznikami do planu sņ: 

1) rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiņcy za-
łņcznik nr 1; 

2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiņce załņcznik nr 2; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych, stanowiņce załņcznik nr 3. 

 

§ 3. 1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objňtego planem; 
2) symbole terenów; 
3) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym prze-

znaczeniu i róŐnych zasadach zagospodaro-
wania; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 

planu wskazujņ stan prawny wynikajņcy z innych 
przepisów: - pas technologiczny wzdłuŐ linii elektro-
energetycznej Ōredniego napiňcia. Ograniczenie to, 
wynikajņce z innych przepisów, naleŐy aktualizowań 
zgodnie ze stanem faktycznym bez wprowadzania 
zmian w planie. 
 
§ 4. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały jest mo-
wa o: 

1) budowli słuŐņcej reklamie - naleŐy przez to ro-
zumień wolnostojņcy trwale zwiņzany z grun-
tem obiekt reklamowy, który nie jest budyn-
kiem w rozumieniu ustawy Prawo budowla-
ne; 

2) urzņdzeniu słuŐņcym reklamie – naleŐy przez 
to rozumień obiekt nie zwiņzany na trwale 
z gruntem, słuŐņcy reklamie; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŐy 
przez to rozumień liniň wyznaczonņ na rysun-
ku planu, przed którņ nie wolno wprowadzań 
nowej zabudowy, dopuszcza siň przed liniņ 
zabudowy znajdujņcņ siň od strony dróg pu-
blicznych wysuniňcie elementów budynków 

w szczególnoŌci takich jak: schody wejŌciowe, 
pochylnie dla niepełnosprawnych, zadaszenia 
nad wejŌciami do budynków; 

4) obiekcie obsługi technicznej - naleŐy przez to 
rozumień infrastrukturň technicznņ, która 
w szczególnoŌci słuŐy odprowadzaniu Ōcie-
ków, dostarczaniu wody, ciepła, energii elek-
trycznej, gazu, infrastrukturň teletechnicznņ 
a takŐe stacje transformatorowe, obiekty 
przepompowni Ōcieków, stacje gazowe, urzņ-
dzenia melioracji; 

5) przeznaczeniu podstawowym, dominujņcym - 
naleŐy przez to rozumień dominujņcy (głów-
ny) sposób zagospodarowania terenu; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŐy przez 
to rozumień moŐliwy sposób zagospodaro-
wania terenu, stanowiņcy dopuszczalne uzu-
pełnienie przeznaczenia podstawowego; 

7) symbol przeznaczenia - naleŐy przez to rozu-
mień oznaczenie terenu, okreŌlajņce jego 
przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie 
podstawowe i dopuszczalne; 

8) powierzchni terenu biologicznie czynnej – na-
leŐy przez to rozumień powierzchniň terenu 
biologicznie czynnņ w rozumieniu rozporzņ-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadań budynki i ich usytuowanie; 

9) terenie – naleŐy przez to rozumień obszar, wy-
znaczony liniami rozgraniczajņcymi oraz okre-
Ōlony symbolem; 

10) urzņdzeniu pomocniczym - ekrany akustycz-
ne, urzņdzenia ochrony przeciwpoŐarowej 
i obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczeŊ-
stwa paŊstwa. 

 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia, zasad 

użytkowania, zagospodarowania i zabudowy 

obszaru objętego ustaleniami planu. 

§ 5. Dla obszaru objňtego niniejszņ uchwałņ, ustala 
siň nastňpujņce przeznaczenie terenu, przyporzņdko-
wujņc mu wskazany obok symbol przeznaczenia: U– 
tereny zabudowy usługowej, KD-D – tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej, KD-G – tereny dróg 
publicznych klasy głównej. 
 
§ 6. 1. Cele takie jak: obiekty obsługi technicznej 
wymienione w § 4 pkt 4, urzņdzenia pomocnicze 
wymienione w § 4 pkt 10, ciņgi komunikacji pieszej, 
drogi wewnňtrzne, moŐna realizowań na całym tere-
nie, w granicach obszaru objňtego planem w sposób 
zgodny przepisami szczególnymi i zasadami współ-
Őycia społecznego. Ograniczenia wysokoŌci budowli 
nie dotyczņ publicznych urzņdzeŊ infrastruktury tele-
komunikacyjnej, które moŐna lokalizowań na kaŐdym 
terenie funkcjonalnym pod warunkiem spełnienia 
przepisów szczególnych, w szczególnoŌci zakresie 
oddziaływania na Ōrodowisko. 

2. Plan wyznacza tereny przeznaczone na cele 
publiczne: KD-D i KD-G. 
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3. Dopuszcza siň na obszarze objňtym planem 
lokalizacjň zadaŊ dla realizacji celów publicznych 
w ramach funkcji i zasad zagospodarowania terenu, 
okreŌlonych niniejszym planem oraz zgodnie 
z punktem 1. 

4. Na obszarze planu nie przewiduje siň lokali-
zacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 
 
§ 7. Zagospodarowanie i zabudowň naleŐy wykony-
wań w sposób zapewniajņcy prawidłowņ eksploata-
cjň mieszczņcych siň na obszarze planu oraz w jego 
sņsiedztwie obiektów zaliczanych do celów publicz-
nych, w szczególnoŌci: obiektów obsługi technicznej. 

 

Rozdział III 
Ustalenia ogólne w zakresie: ochrony przyrodniczej, 

ochrony przeciwpowodziowej, ochrony stref ujęć 
wody, ochrony zbiorników wód otwartych, zagrożeń 

związanych z osuwaniem się mas ziemnych, 
terenów górniczych. 

§ 8. 1. Obszar planu połoŐony jest poza strefami pod-
legajņcymi ochronie przyrodniczej. Ustala siň nastň-
pujņce zasady kształtowania zieleni oraz terenów 
biologicznie czynnych: Powierzchnie biologicznie 
czynne na terenie U naleŐy kształtowań w sposób 
zapewniajņcy izolacjň terenów sņsiednich przed ha-
łasem, w szczególnoŌci poprzez nasadzenia zieleni 
wysokiej i niskiej o róŐnym składzie gatunkowym, 
w tym takŐe zimozielonej przy granicach terenu U od 
strony południowej - w bezpoŌrednim sņsiedztwie 
terenów przeznaczonych pod zabudowň mieszka-
niowņ jednorodzinnņ, w pasie o minimalnej szeroko-
Ōci 3m. 

2. Teren U kwalifikuje siň do terenów podlega-
jņcych ochronie akustycznej, jako teren mieszkanio-
wo-usługowy. 

3. Tereny objňte planem nie sņ zagroŐone osu-
waniem siň mas ziemnych i nie sņ zagroŐone powo-
dziņ. Nie znajdujņ siň w strefach ujňń wód, ani 
w granicach ochronnych Ōródlņdowych zbiorników 
wodnych wód otwartych, nie sņ terenami górniczy-
mi, stņd w tym wzglňdzie nie ustala siň wymagaŊ. 

 

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

§ 9. Cały obszar objňty planem znajduje siň na tere-
nie górnokredowego zbiornika szczelinowo-
porowego GZWP nr 151 Turek-Konin-Koło. W celu 
ochrony obszaru GZWP nakazuje siň prowadzenie 
wszelkich inwestycji w sposób zapobiegajņcy zanie-
czyszczeniu wód podziemnych, przestrzeganie zasad 
zagospodarowania okreŌlonych w przepisach odrňb-
nych dotyczņcych ochrony wód podziemnych. 
 
§ 10. 1. Posiadajņcy do działki budowlanej tytuł 
prawny, powinien przy wykonywaniu swego prawa 
powstrzymywań siň od działaŊ, które by zakłócały 
korzystanie z nieruchomoŌci sņsiednich ponad prze-
ciňtnņ miarň, wynikajņcņ ze społeczno-

gospodarczego przeznaczenia nieruchomoŌci i sto-
sunków miejscowych. 

2. Na obszarze planu zakazuje siň lokalizowania 
przedsiňwziňń, których oddziaływanie powoduje 
przekroczenie standardów jakoŌci Ōrodowiska okre-
Ōlonych w przepisach odrňbnych poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. 

3. Na obszarze planu zakazuje siň lokalizacji 
elektrowni wiatrowych. 
 
§ 11. Ustala siň nastňpujņce warunki postňpowania 
z odpadami: 

1. wytwórcy odpadów zobowiņzani sņ do ich 
selektywnej zbiórki, umoŐliwiajņcej póŎniejszy odzysk 
lub unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochrony 
Ōrodowiska; 

2. odpady komunalne winny byń segregowane 
i zagospodarowane zgodnie ze wspólnym planem 
gospodarki odpadami dla gmin członkowskich 
Zwiņzku Miňdzygminnego „KoniŊski Region Komu-
nalny”; 

3. odpady niebezpieczne, w szczególnoŌci: oleje 
odpadowe, zuŐyte baterie i akumulatory winny byń 
gromadzone w hermetycznych pojemnikach 
i przekazywane uprawnionym odbiorcom w celu ich 
odzysku lub unieszkodliwienia; 

4. zakazuje siň na terenie planu tworzenia skła-
dowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów; 

5. w celu realizacji selektywnej zbiórki odpadów 
nieruchomoŌń objňta planem powinna byń wyposa-
Őona w oddzielne oznaczone pojemniki przeznaczone 
do gromadzenia odpadów zmieszanych, odpadów 
ulegajņcych biodegradacji oraz surowców wtórnych; 

6. masy ziemne powstałe podczas realizacji in-
westycji budowlanych naleŐy zagospodarowań 
w ramach własnej nieruchomoŌci lub w miejscu 
wskazanym przez gminň lub w sposób zgodny 
z przepisami prawa. 
 
§ 12. 1. Przy lokalizowaniu obiektów naleŐy prze-
strzegań wyznaczonych na rysunku planu nieprzekra-
czalnych linii zabudowy od strony dróg publicznych 
oraz od sņsiednich działek budowlanych, od strony 
południowej naleŐy przestrzegań przepisów § 12. 
ust.1 rozporzņdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadań budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r z póŎniejszymi 
zmianami), w stosunku do sņsiednich działek budow-
lanych graniczņcych z terenem od wschodu dopusz-
cza siň zbliŐenie zabudowy bezpoŌrednio do granicy 
lub jej lokalizacjň w odległoŌci 1,5m od granicy. 

2. Ustala siň pas technologiczny napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych: Ustala siň strefň 
5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu napo-
wietrznej linii Ōredniego napiňcia 15 kV. Dla terenu 
znajdujņcego siň w granicach podanej wielkoŌci wy-
dziela siň pas technologiczny, w którym ustala siň 
zakaz lokalizacji wszelkich budynków oraz budowli 
w szczególnoŌci takich jak maszty oraz zakaz lokaliza-
cji zieleni wysokiej zgodnie z przepisami odrňbnymi. 
Przy projektowaniu dopuszczonych na tym terenie 
obiektów budowlanych naleŐy zachowań bezpieczne 
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odległoŌci oraz zachowań wymagania norm oraz 
przepisów. Zagospodarowanie terenu w zbliŐeniu do 
tych linii naleŐy uzgadniań z zarzņdcņ sieci. Ograni-
czenie w zagospodarowaniu terenu w granicy pasa 
technologicznego obowiņzuje do czasu istnienia 
napowietrznej linii energetycznej. Pas technologiczny 
linii elektroenergetycznej jest to obszar na którym 
dopuszcza siň prowadzenie prac zwiņzanych 
z budowņ, przebudowņ, modernizacjņ i eksploatacjņ 
linii, w granicach którego zamyka siň ponadnorma-
tywne oddziaływanie tej linii w zakresie emisji pola 
elektromagnetycznego oraz hałasu. 

 

Rozdział V 
Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów 
podlegających ochronie ze względu na 

§ 13. Na obszarze objňtym planem nie stwierdzono 
wystňpowania zewidencjonowanych stanowisk ar-
cheologicznych, nie ma teŐ obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków, ani obiektów budowlanych bňdņ-
cych pod ochronņ konserwatorskņ. W przypadku 
odkrycia w trakcie robót budowlanych przedmiotów, 
co do których istnieje przypuszczenie, iŐ sņ one za-
bytkami, naleŐy postňpowań zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

Rozdział VI 
Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

oraz obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

oraz komunikacji. 

§ 14. Sieci infrastruktury technicznej realizowane jako 
sieci publiczne powinny byń prowadzone przez tere-
ny przeznaczone na cele publiczne, w szczególnoŌci 
przez tereny przeznaczone pod pas drogowy drogi 
gminnej klasy drogi dojazdowej KD - D. Dopuszcza 
siň prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez 
inne tereny za zgodņ ich właŌcicieli. Zakłada siň mak-
symalne absorbowanie wód opadowych i roztopo-
wych na terenie planu. W tym celu naleŐy na terenie 
funkcjonalnym zachowań wymaganņ powierzchniň 
biologicznie czynnņ. 
 
§ 15. Na terenie objňtym planem ustala siň nastňpu-
jņce zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 

1) budowle i budynki muszņ byń podłņczone do 
sieci elektroenergetycznej oraz posiadań przy-
łņcza, umoŐliwiajņce pobór energii elektrycz-
nej w stopniu wystarczajņcym dla obsługi 
funkcji i sposobu zagospodarowania działki; 

2) zasilanie w energiň elektrycznņ odbywań siň 
bňdzie z istniejņcej i projektowanej sieci elek-
troenergetycznej; 

3) sień elektroenergetycznņ naleŐy realizowań 
jako kablowņ; 

4) dla usytuowania urzņdzeŊ elektroenergetycz-
nych (w tym stacji transformatorowych) nie 
jest wymagane zachowanie linii zabudowy; 

5) zaopatrzenie w gaz ziemny ustala siň z sieci 
gazociņgów Ōredniego i niskiego ciŌnienia 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami prawa; 

6) ustala siň zaopatrzenie w wodň z sieci wodo-
ciņgowej; 

7) ustala siň obowiņzek odprowadzenia Ōcieków 
bytowych do sieci kanalizacyjnej, do czasu 
realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza siň 
odprowadzenie tych Ōcieków do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych z wywozem 
Ōcieków do punktu zlewowego przy oczysz-
czalni realizowanym przez koncesjonowanņ 
firmň; 

8) wody opadowe i roztopowe z parkingów 
o powierzchni i miejsc postojowych naleŐy 
odprowadzań do kanalizacji deszczowej na 
zasadach uzgodnionych z zarzņdcņ sieci kana-
lizacyjnej, do czasu budowy kanalizacji desz-
czowej wody te po podczyszczeniu naleŐy 
gromadziń w szczelnym zbiorniku bezodpły-
wowym i wywoziń przez koncesjonowanego 
przedsiňbiorcň do zlewni przy oczyszczalni 
Ōcieków; 

9) wody opadowe i roztopowe z połaci dacho-
wych i powierzchni nieutwardzonych naleŐy 
odprowadziń do kanalizacji deszczowej na za-
sadach uzgodnionych z zarzņdcņ sieci kanali-
zacyjnej lub rozprowadziń na terenie wła-
snym; 

10) budynki powinny posiadań zbiorcze lub indy-
widualne Ŏródła dostarczania ciepła w stopniu 
wystarczajņcym dla prawidłowego uŐytkowa-
nia zgodnego z funkcjņ, do celów grzewczych 
i grzewczo-technologicznych naleŐy stosowań 
gaz, olej oraz alternatywne Ŏródła energii 
z wyłņczeniem paliw wňglowych. 

 
§ 16. Na terenach objňtym planem, ustala siň nastň-
pujņce warunki obsługi komunikacyjnej oraz zaspo-
kojenia potrzeb parkingowych: 

1) potrzeby parkingowe dla istniejņcych i projek-
towanych inwestycji naleŐy realizowań na nie-
ruchomoŌci własnej inwestora; 

2) naleŐy zapewniń minimum 2 miejsca posto-
jowe dla pracowników na kaŐde 10 osób za-
trudnionych, oraz jedno miejsce postojowe 
na kaŐde 50m² powierzchni uŐytkowej 
w obiektach usługowych, w tym minimum 
jedno dla osób niepełnosprawnych – dla 
klientów, dwa miejsca postojowe lub zamien-
nie garaŐowe dla adaptowanego w planie lo-
kalu mieszkalnego; 

3) naleŐy na nieruchomoŌci własnej zapewniń 
miejsca postojowe dla samochodów dostaw-
czych w iloŌci niezbňdnej dla prowadzonej 
działalnoŌci usługowej; 

4) naleŐy zachowań aktualny zjazd na działkň 
z drogi gminnej, zlokalizowany 
w południowej czňŌci działki, zakazuje siň 
tworzenia bezpoŌrednich zjazdów z drogi kra-
jowej oraz lokalizacji zjazdów z drogi gminnej 
w bezpoŌrednim sņsiedztwie skrzyŐowania 
z drogņ krajowņ. 
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Rozdział VII 
Ogólne zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości. 

§ 17. Nie dopuszcza siň podziału terenu objňtego 
planem poza podziałami słuŐņcymi wydzieleniu dróg 
publicznych. 

Rozdział VIII 
Ogólne zasady rozmieszczania reklam i budowli 

służących reklamie. 

§ 18. Budowle i urzņdzenia słuŐņce reklamie moŐna 
lokalizowań we wzajemnych odstňpach wynoszņcych 
minimum 50m miňdzy kolejnymi. Nie mogņ one 
przekraczań wysokoŌci ustalonej dla budynków. Za-
kazuje siň umieszczania budowli i urzņdzeŊ rekla-
mowych na dachach budynków, urzņdzeŊ słuŐņcych 
reklamie na elewacjach budynków oraz na ogrodze-
niach. Na elewacjach budynków dopuszcza siň wy-
łņcznie szyldy informujņce o prowadzonej działalno-
Ōci umieszczane w formie estetycznej kompozycji 
w miejscach wyznaczonych wskazanych w projek-
tach budowlanych. 

 

Rozdział IX 
Ogólne warunki zagospodarowania terenu, 

kształtowania zabudowy i krajobrazu. 

§ 19. 1. Na terenie objňtym planem zakazuje siň od 
strony publicznej wykonywania ogrodzeŊ terenu 
z gotowych przňseł z prefabrykowanego betonu 
i Őelbetu. 

2. Dachy budynków płaskie lub strome, 
o dowolnym kņcie nachylenia połaci dachowych 
i kierunku spadku połaci dachowych. 

 
§ 20. Brak innych ogólnych i szczegółowych ustaleŊ, 
zasad, wymagaŊ, parametrów, wskaŎników, gabary-
tów oznacza dowolnoŌń w tym wzglňdzie 
z koniecznoŌciņ stosowania przepisów prawa po-
wszechnie obowiņzujņcych. 

 
DZIAŁ II 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział X 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu zabudowy usługowej 

§ 21. Ustala siň dla terenu oznaczonego symbolem 
U przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: zabu-
dowa usługowa przeznaczenie dopuszczalne: istnie-
jņcy, adaptowany w planie jeden lokal mieszkalny 
 
§ 22. Na terenie oznaczonym symbolem przeznacze-
nia U obowiņzuje zakaz realizacji przedsiňwziňń mo-
gņcych zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 paŎdzierni-
ka 2008 r. o udostňpnianiu informacji o Ōrodowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeŊstwa w ochronie 
Ōrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Ōrodo-
wisko, poza podziemnymi sieciami infrastruktury 
technicznej. 
 
§ 23. Na terenie oznaczonym symbolem przeznacze-
nia U ustala siň nastňpujņce szczegółowe warunki, 
zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) dla terenu obowiņzuje: 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŋŃ LICZBOWA USTALENIA 
A B C 
1 Maksymalna powierzchnia zabudowy [% powierzchni działki] 60 
2 Maksymalna wysokoŌń budynków [m] 12 
3 Maksymalna wysokoŌń budowli [m] 13 
4 Maksymalna iloŌń kondygnacji naziemnych zabudowy 3 
5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni terenu U] 20 

2) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy: 
od strony zachodniej 5m od linii rozgrani-
czajņcej z drogņ KD - D od strony północnej 
w odległoŌci 25m od krawňdzi jezdni drogi 
krajowej; 

3) dachy zabudowy moŐna kształtowań do-
wolnie: płaskie lub strome, o dowolnym 
kņcie nachylenia połaci dachowych 
i kierunku spadku połaci dachowych; 

4) czňŌń powierzchni biologicznie czynnej 
wymaganej w bilansie terenu naleŐy wy-
konań w formie pasa zieleni izolacyjnej 
przy południowej granicy terenu U, 
z sņsiednimi działkami budowlanymi prze-
znaczonymi na cele zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej zgodnie 
z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 
8 ust.1; 

5) w istniejņcym na terenie U budynku do-
puszcza siň pozostawienie jednego istnie-

jņcego lokalu mieszkalnego, lokal ten moŐ-
na przebudowywań, dopuszcza siň takŐe 
powiňkszenie powierzchni uŐytkowej lokalu 
mieszkalnego w stosunku do powierzchni 
aktualnej poprzez rozbudowň, nadbudowň 
lub zmianň sposobu uŐytkowania maksy-
malnie o 40m²; 

6) istniejņcņ na działce zabudowň moŐna 
przebudowywań rozbudowywań i nadbu-
dowywań zgodnie z liniami rozgraniczajņ-
cymi zabudowy do parametrów ustalonych 
w punkcie 1; 

7) istniejņce na terenie U obiekty budowlane, 
które połoŐone sņ przed wyznaczonymi 
planem liniami zabudowy, moŐna remon-
towań, przebudowywań oraz za zgodņ za-
rzņdców dróg rozbudowywań. 
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Rozdział XI 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu drogi publicznej klasy drogi głównej 
oznaczonej symbolem KD-G. 

§ 24. Ustala siň dla terenu oznaczonego symbolem 
KD-G przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: 
droga klasy głównej. 
 
§ 25. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia KD-G ustala siň zakaz: 

1) lokalizowania obiektów budowlanych nie 
zwiņzanych z przeznaczeniem terenu; 

2) umieszczania urzņdzeŊ liniowych, moŐli-
woŌń lokalizacji obiektów obsługi technicz-
nej wyłņcznie w uzasadnionych przypad-
kach za zgodņ zarzņdcy drogi; 

3) podziałów terenu poza wydzielaniem pasa 
drogowego; 

4) wykonywania zjazdów z drogi. 
 

Rozdział XII 
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa 

terenu drogi publicznej klasy drogi dojazdowej 

KD-D. 

§ 26. Ustala siň dla terenu oznaczonego symbolem 
KD-D przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: 
droga klasy dojazdowej. 
 

§ 27. Na terenie oznaczonym symbolem przezna-
czenia KD-D obowiņzuje zakaz wprowadzania 
obiektów budowlanych nie zwiņzanych 
z przeznaczeniem terenu, z wyjņtkiem okreŌlonym 
w §6 ust.1. ZieleŊ naleŐy lokalizowań w sposób nie 

kolidujņcy systemem korzeniowym z sieciami 
infrastruktury technicznej. 

 
DZIAŁ III 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

Rozdział XIII 
Ustalenia końcowe 

§ 28. WejŌcie w Őycie planu powoduje utratň mocy 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Obrzňbin uchwalonego Uchwałņ 
Rady Gminy Turek nr III/13/98 dnia 26 listopada 
1998r. (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 53 poz. 312 
z dnia 17.12.1008r) w czňŌci odnoszņcej siň do 
terenu objňtego niniejszym planem. 
 

§ 29. Uchwala siň dla terenów objňtych ustalenia-
mi planu stawkň słuŐņcņ naliczeniu jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci 
w wysokoŌci 0%. 
 

§ 30. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Turek. 
 

§ 31. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 32. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy Rady  

(-) Ireneusz Kolenda 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr VIII/52/11 

Rady Gminy Turek 
z dnia 2 czerwca 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VIII/52/11 

Rady Gminy Turek 
z dnia 2 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

Do projektu planu nie wpłynňły uwagi.  
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VIII/52/11 

Rady Gminy Turek 
z dnia 2 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH 
FINANSOWANIA

1. Inwestycjņ z zakresu infrastruktury technicznej, 
zapisanņ w zmianie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, która naleŐy do zadaŊ wła-
snych gminy bňdzie realizacja: - poszerzenia pasa 
drogowego drogi gminnej 
2. Inwestycja wymieniona w pkt. 1 bňdzie realizowa-
na równolegle z realizacjņ zabudowy na terenie. 
3. Finansowanie inwestycji podlega zasadom aktual-
nych przepisów szczególnych dotyczņcych finansów 
publicznych, przy czym: 

a) uchwała Rady Gminy okreŌli wieloletni pro-
gram inwestycyjny w zakresie budowy 
i przebudowy dróg, 

b) załņcznik do uchwały budŐetowej gminy okre-
Ōla limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w roku budŐetowym oraz 
dwóch kolejnych latach, 

c) kolejne uchwały budŐetowe gminy okreŌlajņ 
nakłady na uruchomiony program 
w wysokoŌci umoŐliwiajņcej jego terminowe 
zakoŊczenie, 

d) zmiana kwot wydatków na realizacjň progra-
mu nastňpuje w drodze uchwały Rady Gminy 
zmieniajņcej zakres programu lub wstrzymu-
jņcej jego wykonywanie, 

e) zlecenie zadania nastňpuje na zasadzie wybo-
ru najkorzystniejszej oferty w trybie obowiņ-
zujņcych przepisów prawa, 

f) realizacja zadaŊ nastňpuje w terminach okre-
Ōlonych harmonogramem wydatków budŐetu 
gminy. 
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UCHWAŁA NR XII/64/2011  RADY MIASTA LUBOŃ 

 z dnia 21 lipca 2011 r. 

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Luboniu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (t.j.Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn.zm) oraz art. 13 ust. 
1 ustawy z dnia 25 paŎdziernika 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalnoŌci kultural-
nej (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z póŎn. zm.) 
Rada Miasta LuboŊ uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. W Statucie OŌrodka Kultury w Luboniu wprowa-
dzonym uchwałņ nr XXXVIII/187/2005 Rady Miasta 
LuboŊ z dnia 21 lipca 2005 r. wprowadza siň nastňpu-
jņce zmiany: 

1. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie: ”W skład 
OŌrodka wchodzi placówka przy ul. Sobieskiego 97 
w Luboniu”. 

1) W paragrafie 7 po słowie: „redagowanie”, 
a przed słowami: „Informatora Miasta LuboŊ” 
dodaje siň słowa: „ i wydawanie” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta LuboŊ i Dyrektorowi OŌrodka Kultury 
w Luboniu. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie z dniem 1 wrzeŌnia 
2011 r. 
 

Przewodniczņcy Rady  
(-) Marek Samulczyk 
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