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4180
UCHWA£A Nr XXVIII/159/05 RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 28 sierpnia 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy techniczno - produkcyjnej w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. ze
zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej
w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4.
2. Obszar objêty uchwa³¹ stanowi granica naniesiona na
rysunku planu, obejmuj¹ca nastêpuj¹ce numery ewidencyjne
dzia³ek: 35/1, 39/1, 39/2, 36, 38, 44/2 oraz czêæ dzia³ek nr ewid.
37, 34/1 i 40. Powierzchnia opracowania 8,0 ha. Rysunek
planu stanowi integraln¹ czêæ uchwa³y.
3. Obszar i zakres opracowania planu s¹ zgodne z uchwa³ami nr XXIII/136/2005 z dnia 11.02.2005 r. i XXIV/145/2005
z dnia 31.03.2005 r. Rady Gminy Kiszkowo w sprawie przyst¹pienia do opracowania planu oraz z uchwa³¹ nr XXVII/180/01
Rady Gminy Kiszkowo z dnia 26.04.2001 r. w sprawie studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kiszkowo.
4. Plan miejscowy sk³ada siê z treci niniejszej uchwa³y
oraz integralnych czêci:
1) rysunku planu - w skali 1:1.000 - za³¹cznik nr 1,
2) rozstrzygniêcia w sprawie rozpatrzenia wniosków sk³adanych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - za³¹cznik nr 2,

3) rozstrzygniêcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych
do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za³¹cznik
- nr 3,
4) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zadañ z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania - za³¹cznik nr 4.
Rozstrzygniêcia znajduj¹ siê dokumentacji prac planistycznych.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y
jest mowa o:
1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
3) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Kiszkowo,
4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 153

Poz. 4180

— 16049 —

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
6) przedsiêwziêciach, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu mo¿e byæ wymagany lub o przedsiêwziêciach
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia wymienione w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r., w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
na rodowisko - Dz.U. Nr 257 z dnia 3 grudnia 2004 r.,
7) siedlisku przyrodniczym - nale¿y przez to rozumieæ obszar
l¹dowy lub wodny, naturalny lub pó³naturalny, wyodrêbniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne. Dostosowanie roliny do siedliska przyrodniczego
oznacza zgodnoæ z w³aciwymi dla niej wymaganiami
w miejscu planowanego nasadzenia - pod³o¿e gruntowe,
stosunki wodne, nas³onecznienie, pochylenie terenu,
8) froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czêæ dzia³ki
budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa siê
g³ówny wjazd lub wejcie na dzia³kê.
9) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ wnêtrza
tras dojazdowych w kszta³cie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi a stanowi¹ce spójn¹ funkcjonalnie i dostêpn¹
publicznie przestrzenn¹ ca³oæ.
§3. 1. Zakres opracowania planu obejmuje nastêpuj¹c¹
problematykê okrelon¹ w art. 15 ust. 2 ustawy:
1) okrelenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu;
2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

gaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów oraz nie obejmuje szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu z uwagi
na nie wystêpowanie wymienionych elementów problemowych w obszarze opracowania.
§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
1. granica obszaru opracowania,
2. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania wraz z oznaczeniami literowymi przeznaczenia terenu,
3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
4. tereny wzd³u¿ istniej¹cych linii elektroenergetycznych, na
których obowi¹zuj¹ ograniczenia w u¿ytkowaniu.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§5. 1. Ustala siê teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu symbolem P, na którym
przeznaczeniem podstawowym s¹: obiekty produkcyjne, sk³ady, magazyny, bazy, stacje paliw, obiekty handlu hurtowego,
obiekty warsztatowo - techniczne, gara¿e, drogi dojazdowe
wewnêtrzne, parkingi, budynki administracyjno-biurowe i tym
podobne. Przeznaczeniem dopuszczalnym mog¹ byæ: mieszkania dla nadzoru zak³adu, tereny rekreacyjne i sportowe dla
u¿ytku pracowników, urz¹dzenia i sieci zwi¹zane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub
telekomunikacyjnej,
2. Ustala siê teren drogi powiatowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDP 333,
§6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

6) parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym: linie zabudowy, gabaryty
obiektów, maksymalny procent zabudowanej powierzchni
dzia³ki a tak¿e minimalny procent biologicznie czynnej
powierzchni dzia³ki,

1. Na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem P obowi¹zuje wymóg
respektowania parametrów i wskaników kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym: linii
zabudowy, gabarytów obiektów, maksymalnego procentu
zabudowanej powierzchni dzia³ki a tak¿e minimalnego
procentu biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki okrelonych w §10. Istniej¹ce obiekty kubaturowe adaptuje siê
zgodnie z przeznaczeniem terenu okrelonym w §5 ust. 1.
- z mo¿liwoci¹ likwidacji zabudowy substandardowej lub
nie nadaj¹cej siê do adaptacji.

7) szczegó³owe zasady podzia³u nieruchomoci objêtych planem,

§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej;

1. Na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem P:

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania terenów,

1) zakazuje siê przekraczania wskanika okrelaj¹cego
maksymalny procent zabudowanej powierzchni dzia³ki
okrelonego w §10 ust. 1, pkt 5,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5) wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
2. Zakres opracowania nie obejmuje okrelenia granic
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

2) nakazuje siê wprowadzenie jako minimalny procent
biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki wskanika
okrelonego w §10 ust. 1 pkt 6,
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3) nale¿y wykonaæ wiercenia w miejscu lokalizacji ka¿dego budynku, pozwalaj¹ce okreliæ mo¿liwoæ podpiwniczenia, sposób posadowienia oraz rodzaj konstrukcji
obiektu,
4) dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizowania przedsiêwziêæ,
dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ
wymagany lub przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko pod
warunkiem stwierdzenia w raporcie dopuszczalnoci
inwestycji,
5) pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi nale¿y chroniæ przed uci¹¿liwymi ha³asami i drganiami
powsta³ymi ze wzglêdu na prowadzon¹ dzia³alnoæ lub
ze róde³ zewnêtrznych poprzez zachowanie odpowiednich odleg³oci, ukszta³towanie budynku, stosowanie elementów amortyzuj¹cych, os³aniaj¹cych lub
ekranuj¹cych a tak¿e racjonalne rozmieszczenie pomieszczeñ w budynku i zapewnienie odpowiedniej
izolacyjnoci przegród zewnêtrznych,
6) zakazuje siê odprowadzaæ nieczystoci p³ynne do gruntu,
7) wody opadowe nale¿y odprowadziæ docelowo do kanalizacji deszczowej. Do czasu realizacji kanalizacji
deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych rozwi¹zaæ indywidualnie na etapie projektu budowlanego
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
8) energia dla potrzeb technologicznych oraz dla celów
grzewczych winna byæ wytwarzana na bazie paliw lub
noników ekologicznych. Nale¿y przestrzegaæ zasady,
¿e wysokoæ kominów odprowadzaj¹cych zanieczyszczenia powinna byæ wy¿sza od wysokoci otaczaj¹cej
zabudowy ale nie mo¿e przekraczaæ wysokoci 49 m
n.p.t,
9) wszystkie odpady nale¿y zagospodarowaæ zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach,
10) cieki bytowe, komunalne i przemys³owe odprowadzaæ przez system kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni cieków, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez w³aciciela kanalizacji,
11) chodniki i miejsca postojowe dla samochodów osobowych do czterech stanowisk powinny mieæ nawierzchnie przepuszczalne w celu maksymalnego retencjonowania wód w obrêbie tej samej zlewni. Rozwi¹zanie
takie jest jednak niedopuszczalne na parkingach licz¹cych powy¿ej 4 stanowisk oraz na parkingach dla
samochodów ciê¿arowych, stacjach paliw, warsztatach, bazach.
12) na wszystkich terenach objêtych opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nale¿y przy pracach ziemnych uwzglêdniæ przebudowê
urz¹dzeñ melioracyjnych. Przebudowa urz¹dzeñ melioracyjnych wymaga szczegó³owego uzgodnienia oraz pozwolenia wodno-prawnego.
§8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:

Poz. 4180

1. Z uwagi na po³o¿enie obszaru opracowania w strefie
wystêpowania stanowisk archeologicznych inwestorzy s¹
zobowi¹zani do:
1) zlecenia nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego
nad pracami ziemnymi a w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych zobowi¹zani s¹ do zlecenia ratowniczych badañ archeologicznych w celu sporz¹dzenia ewidencji obiektów zabytkowych oraz skróconej
dokumentacji naukowej tych partii obiektów, które
nastêpnie ulegn¹ bezpowrotnemu zniszczeniu w trakcie prac budowlanych. Sposób realizacji ww. warunków konserwatorskich winien byæ ustalony z Wydzia³em Archeologicznym Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
§9. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce wymagania wynikaj¹ce
z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych na terenie
zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczonym na rysunku
planu symbolem P:
1) Obowi¹zuj¹ ustalenia z §6 ust. 1,
2) Ogrodzenie wzd³u¿ drogi KDP 333 powinno byæ a¿urowe.
Dopuszcza siê pe³ne odcinki ogrodzenia wzd³u¿ pozosta³ych granic,
3) Dopuszcza siê umieszczanie reklam w obrêbie dzia³ki
oznaczonej symbolem P oraz wzd³u¿ drogi KDP 333.
Reklamy wolnostoj¹ce nale¿y umieszczaæ na standardowych stela¿ach przy zachowaniu jednolitej wysokoci nie
zagra¿aj¹cej bezpieczeñstwu na drogach.
4) Obowi¹zuje zakaz ustawiania reklam i tablic informacyjnych w miejscu i w sposób utrudniaj¹cy czytelnoæ informacji drogowskazowej.
§10. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaniki
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na
terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczonym na
rysunku planu symbolem P:
1) wzd³u¿ drogi powiatowej KDP 333 oraz wzd³u¿ drogi
istniej¹cej przy kolei nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy nale¿y
przyj¹æ w odleg³oci 6 m od granic terenu.
Od strony terenów kolejowych przyj¹æ nieprzekraczaln¹
liniê zabudowy w nawi¹zaniu do linii zabudowy budynków
istniej¹cych, równie¿ w odleg³oci 6m od granic terenu.
Wzd³u¿ granic z terenami otwartymi obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oci 4 m od granicy.
2) nale¿y przestrzegaæ ograniczeñ w zagospodarowaniu terenu wzd³u¿ istniej¹cych linii elektroenergetycznych redniego napiêcia. Pasy terenu po obydwu stronach linii
zaznaczone na rysunku planu s¹ wy³¹czone z zabudowy
a rolinnoæ na tych obszarach nie mo¿e przekraczaæ
wysokoci 2,0 m po osi¹gniêciu swego maksymalnego
wzrostu.
3) wysokoæ budynków przeznaczenia podstawowego od
poziomu terenu do okapu dachu nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
12 m. Dopuszcza siê, by w razie potrzeby wynikaj¹cej
z technologii, czêæ zabudowy, obejmuj¹ca nie wiêcej ni¿
30% ca³kowitej powierzchni zabudowy posiada³a wy¿sz¹
wysokoæ - w nawi¹zaniu do istniej¹cego budynku (ok. 35 m).

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 153

— 16051 —

Dopuszcza siê jeszcze wy¿sze elementy techniczne takie
jak kominy, maszty, anteny itp. nie przekraczaj¹ce wysokoci 49 m n.p.t,
4) dachy o nachyleniu do 20°,
5) maksymalny procent zabudowanej powierzchni dzia³ki 70%,
6) minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni dzia³ki - 15%.
§11. 1. Istniej¹c¹ drogê powiatow¹ KDP333 w czêci
dzia³ki o nr ewid. 37 nale¿y w³¹czyæ w obszar terenu zabudowy techniczno - produkcyjnej P. Pozosta³a czêæ dotychczasowej drogi powiatowej równoleg³a do granicy terenów kolejowych bêdzie s³u¿y³a jako droga dojazdowa.
2. Z dzia³ki o nr ewid. 35/1 ustala siê wydzielenie terenu
dla drogi powiatowej KDP333:
- pas terenu o szerokoci 15 m wzd³u¿ pó³nocno - zachodniej granicy tej dzia³ki,
- pas terenu o zmiennej szerokoci ok. 2-3 m na poszerzenie
do 15 m istniej¹cej drogi gminnej KDG(L) - wzd³u¿ po³udniowo-zachodniej granicy tej dzia³ki.
3. Podzia³ terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej,
oznaczonego na rysunku planu symbolem P mo¿e nast¹piæ
pod warunkiem zapewnienia dojazdu do ka¿dej wydzielanej
dzia³ki. Przez dojazd nale¿y równie¿ rozumieæ zapewnienie
odpowiedniej s³u¿ebnoci gruntowej.
§12. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1. Komunikacja
1) potrzeby parkingowe terenu zabudowy technicznoprodukcyjnej P nale¿y zabezpieczyæ w obrêbie granic
w³asnych,
2) w miejsce likwidowanego odcinka drogi powiatowej
KDP333 wyznacza siê nowy jej przebieg wzd³u¿ pó³nocno - zachodniej granicy dzia³ki nr ewid. 35/1 oraz
po ladzie istniej¹cej drogi gminnej na odcinku po³udniowo - zachodniej granicy dzia³ki.
3) ustala siê szerokoæ min. 15 m w liniach rozgraniczaj¹cych odcinka drogi powiatowej KDP333 wyznaczonego do przebudowy,
4) urz¹dzenie pasa drogowego na podstawie przepisów
szczególnych,
5) prace zwi¹zane z przebudow¹ odcinka drogi powiatowej na drogê dojazdowa oznaczona symbolem KD
oraz budowê nowego odcinka drogi powiatowej oznaczonej symbolem KDP 333 wykonaæ na koszt inwestora. Grunty oraz urz¹dzenia infrastruktury drogowej
przekazaæ nieodp³atnie na rzecz Zarz¹dcy Drogi.
2. Ustala siê wyposa¿enie terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej P w sieci: wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej
elektroenergetyczn¹ i telekomunikacyjn¹,
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3. Na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej P dopuszcza siê mo¿liwoæ prowadzenia sieci s³u¿¹cych terenom
poza obszarem opracowania oraz lokalizowania urz¹dzeñ
zwi¹zanych z funkcjonowaniem lokalnego systemu infrastruktury technicznej takich jak: stacje transformatorowe,
przepompownie itp. pod warunkiem ustalenia odpowiedniej s³u¿ebnoci gruntowej,
4. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:
1) zaopatrzenie terenu z istniej¹cej gminnej sieci wodoci¹gowej,
2) sieæ wodoci¹gow¹ rozdzielcz¹ na obszarze opracowania realizowaæ sukcesywnie,
3) wodê dla celów przeciwpo¿arowych nale¿y zabezpieczyæ poprzez zlokalizowanie hydrantów na poboczach
dróg oraz na terenie P zgodnie z przepisami odrêbnymi,
5. W zakresie odprowadzenia cieków ustala siê:
1) cieki sanitarne nale¿y odprowadziæ do oczyszczalni
komunalnej zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez w³aciciela kanalizacji.
6. Wody deszczowe po oczyszczeniu w separatorze odprowadziæ do cieku biegn¹cego wzd³u¿ torów kolejowych.
7. Energiê ciepln¹ dla celów bytowych grzewczych i technologicznych wytwarzaæ ze róde³ spalania paliw ekologicznych,
8. Zasilanie w energiê elektryczn¹ ustala siê z dwóch istniej¹cych stacji transformatorowych. Dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji stacji transformatorowych na terenie oznaczonym symbolem P na warunkach uzgodnionych z w³acicielem sieci. Na rysunku planu zaznaczono pasy terenu
wzd³u¿ istniej¹cych linii elektroenergetycznych redniego
napiêcia przebiegaj¹cych przez obszar opracowania
o szerokoci 7,5m po obu stronach tych linii. Zaznaczone
pasy terenu s¹ wy³¹czone z zabudowy a rolinnoæ na tych
obszarach nie mo¿e przekraczaæ wysokoci 2,0 m po
osi¹gniêciu swego maksymalnego wzrostu. Po skablowaniu linii energetycznej dopuszcza siê likwidacjê wyznaczonych pasów wzd³u¿ linii.
9. Ustala siê w zakresie telekomunikacji zaopatrzenie w ³¹cza
telefoniczne - zgodnie z przepisami odrêbnymi.
10. Odpady z terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej nale¿y zagospodarowaæ zgodnie z przepisami ustawy o odpadach w tym:
1) odpady musz¹ podlegaæ ewidencji ilociowej i jakociowej oraz byæ magazynowane selektywnie, z wydzieleniem odpadów nadaj¹cych siê do wykorzystania,
2) odpady komunalne oraz odpady, które swym sk³adem
fizyko-chemicznym nie odbiegaj¹ od odpadów komunalnych musz¹ byæ wywo¿one przez koncesjonowanego przewonika na sk³adowisko,
3) odpady, które mog¹ zagroziæ rodowisku, do czasu ich
wywozu do unieszkodliwienia lub do dalszego ich
wykorzystania nale¿y magazynowaæ w szczelnych,
zamkniêtych i oznaczonych pojemnikach,
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§13. 1. Do czasu zrealizowania okrelonego w planie
zagospodarowania terenu dopuszcza siê dotychczasowe u¿ytkowanie terenu.
2. Ograniczenia w u¿ytkowaniu wzd³u¿ istniej¹cych linii
elektroenergetycznych nie bêd¹ obowi¹zywaæ w przypadku
likwidacji lub takiego prze³o¿enia tych sieci poza obszar
opracowania, które nie bêdzie oddzia³ywaæ na obszar opracowania.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§14. Ustala siê stawki s³u¿¹ce naliczaniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 i w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokociach:

- dla terenu oznaczonego symbolem P - 10%
§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kiszkowe.
§16. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale wraz
z za³¹cznikiem graficznym nr 1  rysunek planu stanowi¹cym
integraln¹ czêæ uchwa³y, podlegaj¹ publikacji w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§17. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia jej w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Kazimierz Barañczak
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4181
UCHWA£A Nr XXVI/178/2005 RADY MIEJSKIEJ W D¥BIU
z dnia 7 wrzenia 2005 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miecie D¹biu
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska w D¹biu uchwala, co
nastêpuje:
§1. Nadaje siê nazwê Wojska Polskiego nowopowsta³ej
ulicy po³o¿onej w miecie D¹biu okrelonej na mapie miasta
D¹bia stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta
D¹bie.
3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Wac³aw Zwoniarkiewicz
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4182
UCHWA£A Nr XXVIII/247/05 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 9 wrzenia 2005 r.
w sprawie zasad udzielania stypendium dla studentów pochodz¹cych z rodzin,
w których wystêpuje problem alkoholizmu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pó. zm.) Rada Miejska w Kleczewie
uchwala zasady przyznawania stypendium dla zamieszka³ych
lub zameldowanych na terenie gminy Kleczew studentów
z rodzin, w których wystêpuje problem alkoholizmu.
§1. 1. Dla zamieszka³ych lub zameldowanych na pobyt
sta³y na terenie Gminy Kleczew studentów pochodz¹cych
z rodzin, w których wystêpuje problem alkoholizmu mog¹ byæ
przyznawane i wyp³acane stypendia socjalne.
2. Na terenie gminy studentowi przys³uguje tylko jedno
stypendium socjalne.
3. Wielkoæ rodków finansowych przeznaczonych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na stypendia w danym roku
okrela Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, w wysokoci nie wy¿szej jednak ni¿ 380 z³ miesiêcznie
na studenta.
§2. Stypendia bêd¹ przyznawane studentom semestralnie na okres nie d³u¿szy ni¿ od 1 padziernika do 30 czerwca
danego roku szkolnego.
§3. 1. Wysokoæ stypendium socjalnego ustala Burmistrz
Gminy i Miasta Kleczew bior¹c pod uwagê opiniê Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
2. Stypendia socjalne wyp³aca siê w okresach miesiêcznych lub kwartalnych w zale¿noci od potrzeb i oceny organu
decyduj¹cego o przyznaniu stypendium na podstawie sporz¹dzonej umowy miêdzy stronami.
§4. Stypendium socjalne otrzymuje student, który ³¹cznie
spe³nia nastêpuj¹ce warunki:
1. Zamieszkuje lub jest zameldowany na pobyt sta³y na
terenie Gminy Kleczew
2. Ma ukoñczony 18 rok ¿ycia
3. Znajduje siê w trudnej sytuacji materialnej utrudniaj¹cej
kontynuowanie nauki w szkole wy¿szej  ogólny dochód
rodziny klasyfikuje siê poni¿ej minimum socjalnego zawartego w Ustawie o Pomocy Spo³ecznej potwierdzony
przez MGOPS.
4. W rodzinie studenta wystêpuje lub wystêpowa³ problem
alkoholizmu, który ma lub mia³ wp³yw na pogorszenie siê
sytuacji materialnej rodziny. Wystêpowanie w rodzinie
problemu alkoholowego musi byæ potwierdzone przez
Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej, Komisariat Policji lub specjalistê od uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ.

5. Posiada rekomendacje dyrektora szko³y któr¹ ukoñczy³
(szko³y redniej) zawieraj¹c¹ tak¿e w przypadku jej ukoñczenia wskazanie uczelni na której bêdzie kontynuowa³
naukê.
§5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium opiniuje Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Wniosek mo¿e byæ z³o¿ony przez rodziców lub studenta, dyrektora szko³y, któr¹ ukoñczy³ oraz pedagoga szkolnego, Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
w Kleczewie, a tak¿e inne osoby, którym znana jest trudna
sytuacja studenta.
2. Przed rozpatrzeniem wniosku o stypendium opiniê co
do sytuacji materialnej w rodzinie wydaje Miejsko - Gminny
Orodek Pomocy Spo³ecznej w Kleczewie.
§6. 1. Stypendia przyznawane s¹ studentom na wniosek
z³o¿ony do 10 sierpnia lub 28 lutego ka¿dego roku na podstawie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew. W uzasadnionym przypadku wnioski mog¹ byæ sk³adane i rozpatrywane
tak¿e w innych terminach.
2. Do Wniosku o stypendium wnioskodawcy do³¹czaj¹:
a) Rekomendacjê dyrektora szko³y redniej któr¹ ukoñczy³
w przypadku pierwszorazowego wniosku, kserokopiê indeksu studenta, zawiadczenie uczelni o rozpoczêciu, lub
kontynuowaniu nauki.
b) owiadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej studenta,
ponadto  student sk³ada owiadczenie PIT o uzyskanych
dochodach, jeli podejmowa³ wczeniej zatrudnienie lub
jest obecnie zatrudniony i osi¹ga z tego tytu³u dochody.
c) zestawienie przewidywanych miesiêcznych kosztów wydatkowanych na naukê.
§7. 1. Od decyzji o przyznaniu stypendium nie przys³uguje odwo³anie.
2. Podstaw¹ do wyp³aty stypendium jest podpisanie
umowy z pe³noletnim studentem, jego rodzicem lub prawnym opiekunem albo Dyrektorem Akademika, na który rachunek ma byæ przekazane przyznane stypendium. Umowa zawiera postanowienia na podstawie których student zobowi¹zuje siê do systematycznej nauki (brak d³ugorocznoci, roku
tzw 0) rednia ocen z okresu w którym zostaje przyznane
stypendium nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 3,2 dla studenta.
3. W imieniu Gminy Kleczew umowê o przyznaniu stypendium podpisuje Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew.
§8. Stypendia wyp³aca siê z kasy Urzêdu Gminy i Miasta
Kleczew ze rodków, które pozostaj¹ do dyspozycji Gminnej
Komisji i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Stypen-
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dium mo¿e byæ tak¿e przekazywane na wskazane przez studenta, rodziców, prawnych opiekunów studenta albo uczelniê
konto bankowe.

§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta Kleczew oraz Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

§9. Na stypendia, o których mowa w §1 przeznacza siê
ustalon¹ na ka¿dy rok czêæ rodków wp³ywaj¹cych na rachunek Gminy Kleczew z op³at na zezwolenia wydawane na
podstawie ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z pó. zm.)

§11. Traci moc uchwa³a Nr XXVII/239/05 Rady Miejskiej
w Kleczewie z dnia 19.07.2005 r.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kleczewie
() mgr in¿. Jerzy Tusiñski

4183
UCHWA£A Nr XXVIII/249/05 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 9 wrzenia 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych,
których zarz¹dc¹ jest Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086),art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
Rada Miejska w Kleczewie uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za zajêcie pasa
drogowego drogi gminnej na cele nie zwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg.
§2. Za prowadzenie robót w pasie drogowym i zajêcie 1
m2 powierzchni drogi, op³ata za ka¿dy dzieñ wynosi:
1) przy zajêciu jezdni do 50% w³¹cznie - 1,00 z³
2) przy zajêciu jezdni od 50% do 100 % - 1,50 z³
3) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, cie¿kach rowerowych - 0,80 z³
4) za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (w rowach, w pasie zieleni) - 0,50 z³
§3. Za umieszczanie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2 powierzchni pasa drogowego, zajêtego przez rzut poziomy urz¹dzenia,
stawka roczna wynosi:

1) w obszarze zabudowanym - 15 z³
2) poza obszarem zabudowanym - 10 z³
§4. Za zajêcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia
w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwi¹zanych
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam, wysokoæ stawek za ka¿dy dzieñ
wynosi:
1) obiektów budowlanych - 0,50 z³
2) reklam - 1,00 z³
§5. Za zajêcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿ wymienione w §2 - 4, stosuje siê
stawki op³at okrelone w §2.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kleczewie
() mgr in¿. Jerzy Tusiñski
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UCHWA£A Nr XXIX/311/05 RADY MIEJSKIEJ TURKU
z dnia 15 wrzenia 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Turku w rejonie Osiedla Wyzwolenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 oraz
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954), w zwi¹zku z wykonaniem uchwa³y Nr XXVIII/297/01
Rady Miejskiej Turku z dnia 26.04.2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie Osiedla Wyzwolenia, Rada Miejska Turku uchwala, co nastêpuje:
DZIA£ I.
Przepisy ogólne
ROZDZIA£ I
Zakres obowi¹zywania planu
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie Osiedla Wyzwolenia zwany dalej planem, którego granice wyznaczaj¹:
- od wschodu - planowana ulica zbiorcza ³¹cz¹ca ul. Uniejowsk¹ z ul. Kolska Szosa,
- od po³udnia - Osiedle Uniejowskie,
- od zachodu - ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego,
- od pó³nocy - ul. Szosa Kolska.
§2. 1. Za³¹cznikami do planu s¹:
1) rysunek planu w skali 1:1.000 z zaznaczeniem granic
objêtych opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1,
2) stwierdzenie zgodnoci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Turku, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2,
3) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Turku w rejonie osiedla Wyzwolenia, stanowi¹cy
za³¹cznik nr 3,
4) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Turku

w rejonie osiedla Wyzwolenia, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4.
§3. Plan jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Turku
uchwalonym uchwa³¹ Rady Miejskiej Turku Nr XL/406/02
z dnia 17.09.2004 r.
§4. 1. Zakres przedmiotu ustaleñ planu obejmuje:
1) przeznaczenie terenu pod ró¿ne funkcje oraz szczegó³owe
zasady zagospodarowania terenu,
2) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji,
3) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,
4) szczegó³owe warunki zagospodarowania wynikaj¹ce
z potrzeby ochrony rodowiska przyrody i krajobrazu
miejskiego.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne przedstawione na
rysunku planu, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 s¹ obowi¹zuj¹ce:
1) granica obszaru objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych zasadach zagospodarowania - cile okrelone,
3) oznaczenia cyfrowe oraz literowe okrelaj¹ce przeznaczenie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi,
4) linie rozgraniczaj¹ce tereny o tych samych zasadach zagospodarowania - cile okrelone,
5) oznaczenia klasyfikacji dróg,
6) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy,
7) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
okrelone orientacyjnie z dopuszczeniem zmian na warunkach okrelonych w przepisach szczegó³owych:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych zasadach zagospodarowania - orientacyjne,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o tych samych zasadach zagospodarowania - orientacyjne,
3) linie rozgraniczaj¹ce jezdnie, ci¹gi rowerowe i chodniki
w obowi¹zuj¹cych liniach rozgraniczaj¹cych ulic.
§5. 1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa
w §1 uchwa³y,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 153

— 16061 —

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej Turku,
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y (graficzny),
4) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia i zagospodarowania wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi obowi¹zuj¹cymi i orientacyjnymi,
5) symbolu terenu - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenie
poszczególnych terenów funkcjonalnych okrelaj¹ce kolejno: numer terenu (liczba arabska) oraz przeznaczenie
terenu (wielkie litery),
6) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj¹ce
z ostatecznych decyzji administracyjnych,
7) przeznaczeniu terenu - nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenie podstawowe, które powinno dominowaæ na danym
terenie,
8) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - nale¿y przez to
rozumieæ przeznaczenie uzupe³niaj¹ce przeznaczenie podstawowe, które mo¿e byæ dopuszczone pod warunkiem
spe³nienia wymagañ wynikaj¹cych z ustaleñ planu
i z przepisów odrêbnych,
9) terenie zainwestowanym - nale¿y przez to rozumieæ tereny
zainwestowane i zagospodarowane w ca³oci lub czêci
w dniu podjêcia uchwa³y,
10) terenie nie zainwestowanym - nale¿y przez to rozumieæ
tereny niezabudowane i nie zagospodarowane w ca³oci
w dniu podjêcia uchwa³y,
11) froncie dzia³ki - rozumie siê przez to ten odcinek granicy
dzia³ki budowlanej, który przylega do drogi lub ci¹gu
pieszo - jezdnego, z którego dzia³ka posiada dostêp komunikacyjny z wjazdem  wyjazdem,

18) terenie biologicznie czynnym - nale¿y przez to rozumieæ tê
czêæ powierzchni dzia³ki budowlanej, która pozostaje
niezabudowana, nie stanowi¹ca nawierzchni dojazdów
i dojæ pieszych, pokryta trwa³¹ rolinnoci¹.
Typow¹ powierzchni¹ biologicznie czynn¹ s¹ tereny zieleni towarzysz¹ce zabudowie, w tym zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki wodne powierzchniowe, uprawy rolne a tak¿e 50% sumy nawierzchni tarasów stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na
pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m2,
19) zieleni miejskiej - rozumie siê przez to zespo³y rolinnoci
spe³niaj¹ce cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne,
a w szczególnoci: parki, zieleñce, zieleñ na placach,
ulicach, zieleñ izolacyjn¹ z wy³¹czeniem terenów ogrodów
dzia³kowych,
20) budowlach s³u¿¹cych reklamie - rozumie siê przez to
obiekty trwa³e zwi¹zane z gruntem, s³u¿¹ce reklamie,
21) wysokich walorach architektonicznych - rozumie siê przez
to wyró¿nienie pozwalaj¹ce, w powszechnym odczuciu,
na uzyskanie pozytywnych wra¿eñ wizualnych, poprzez
zastosowanie standardów architektonicznych wy¿szych
od powszechnie stosowanych,
22) produkcji i us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ wszelkie
budynki lub budowle zwi¹zane z zak³adami drobnej wytwórczoci s³u¿¹ce do dzia³alnoci, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludnoci a nie wytwarzanie metodami
przemys³owymi dóbr materialnych,
23) terenie us³ug komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ
tereny us³ug zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ limitowan¹ popytem - oznacza to, ¿e o ich iloci i jakoci
decyduje przede wszystkim gospodarka rynkowa,
24) terenie us³ug publicznych - nale¿y przez to rozumieæ
tereny zagospodarowane pod funkcjê zwi¹zan¹ z dzia³alnoci¹ jednostek samorz¹dowych i pañstwa, obejmuj¹c¹:

12) iloci kondygnacji budynku - nale¿y przez to rozumieæ
iloæ kondygnacji nadziemnych ³¹cznie z poddaszem u¿ytkowym, poddasze nieu¿ytkowe nie jest traktowane jako
kondygnacja,

a) administracjê publiczn¹ i ³¹cznoæ,

13) poddaszu u¿ytkowym - nale¿y przez to rozumieæ kondygnacjê z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

d) dzia³alnoæ spo³eczno-kulturaln¹,

14) wysokoci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odleg³oæ
w rzucie prostopad³ym pomiêdzy najwy¿szym punktem
dachu budynku a poziomem terenu,
15) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y
przez to rozumieæ liniê wyznaczon¹ na rysunku planu,
poza któr¹ nie wolno lokalizowaæ zabudowy,
16) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê usytuowania zabudowy na warunkach ustalonych
planem,
17) wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek wyra¿aj¹cy powierzchniê zabudowy
wszystkich budynków na dzia³ce (terenie do powierzchni
danej dzia³ki) terenu,
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b) owiatê,
c) sport i rekreacjê,

e) ochronê zdrowia,
f) opiekê spo³eczn¹,
g) dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z obronnoci¹ i bezpieczeñstwem
pañstwa.
25) produkcji i us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to
rozumieæ wszelk¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie powoduj¹c¹ wzmo¿enia ha³asu, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych,
gleby, jak równie¿ zwiêkszonego w sposób uci¹¿liwy dla
otoczenia ruchu samochodowego,
26) uci¹¿liwym oddzia³ywaniu na rodowisko - nale¿y przez to
rozumieæ wszelkie oddzia³ywanie przekraczaj¹ce dopuszczalne wielkoci mog¹ce znacz¹co wp³ywaæ na rodowi-
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sko, w szczególnoci dotycz¹ce wytwarzania ha³asu, wibracji, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza,
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, których
ewentualna uci¹¿liwoæ winna zamykaæ siê w granicach
lokalizacji dzia³ki inwestora.
27) terenach i urz¹dzeniach obs³ugi technicznej - rozumie
przez to wszelkie tereny, zabudowê (nie zwi¹zan¹ ze
sta³ym przebywaniem ludzi) oraz urz¹dzenia s³u¿¹ce do
odprowadzania cieków, zaopatrzenia w wodê, dostarczania ciep³a, energii elektrycznej, gazu, umo¿liwiaj¹ce wymianie informacji, transportu zbiorowego, utrzymania dróg
i zieleni miejskiej, melioracji, urz¹dzenia przeciwpowodziowe i inne obiekty techniczne niezbêdne dla prawid³owego zaspokajania potrzeb mieszkañców.
28) treja¿ - jeden szereg s³upów po³¹czonych u góry poziom¹
belk¹, na której s¹ osadzone - zazwyczaj krótkie - elementy
poprzeczne.
DZIA£ II.

8) Tereny us³ug handlu
-

ROZDZIA£ I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania

-

oznaczone symbolem MW (29 MW, 30 MW, 31 MW, 39
MW, 40 MW, 41 MW, 43 MW, 44 MW, 59 MW, 66 MW,
71 MW, 73 MW)

2) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
-

oznaczone symbolem MN (3 MN, 7 MN, 8 MN, 10 MN,
11 MN, 13 MN, 14 MN, 17 MN, 18 MN, 52 MN, 76 MN,
77 MN, 78 MN, 79 MN, 80 MN, 82 MN, 84 MN, 85 MN,
86 MN, 87 MN, 92 MN, 94 MN)

3) Tereny produkcji i us³ug komercyjnych
-

oznaczone symbolem P,UC (2 P,UC; 5 P,UC)

4) Tereny produkcji i us³ug komercyjnych z dopuszczeniem
zabudowy jednorodzinnej
-

oznaczone symbolem P,UC/MN (1 P,UC/MN, 50 P,UC/
MN)

5) Tereny us³ug publicznych
-

oznaczone symbolem UP (45 UP, 65 UP)

6) Tereny us³ug komercyjnych
-

oznaczone symbolem UC (15 UC, 16 UC, 20 UC, 26 UC,
27 UC, 34 UC, 36 UC, 60 UC, 61 UC, 69 UC)

7) Tereny us³ug komercyjnych i zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
-

oznaczenia symbolem UC, MN (83 UC,MN)

oznaczone symbolem UO (54 UO)

10) Tereny us³ug sportu
-

oznaczone symbolem US (47 US, 56 US)

11) Tereny obiektów kultu religijnego
-

oznaczone symbolem OK (23 OK.)

12) Tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych
-

oznaczone symbolem E (6 E, 42 E, 49 E, 55 E, 72 E)

13) Tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych i us³ug komercyjnych
-

oznaczone symbolem E/UC (57 E/UC, 58 E/UC, 63 E/UC,
67 E/UC, 68 E/UC, 70 E/UC, 75 E/UC)

14) Tereny urz¹dzeñ cieplnych i us³ug komercyjnych
-

oznaczone symbolem C/UC (88 C/UC)

15) Tereny zieleni urz¹dzonej - publicznej
-

oznaczone symbolem ZP (24 ZP, 33 ZP, 38 ZP, 53 ZP)

16) Tereny zieleni urz¹dzonej stanowi¹ce lokalne korytarze
ekologiczne
-

§6. 1. Wyznacza siê tereny o nastêpuj¹cym przeznaczeniu
podstawowym:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

oznaczone symbolem UH (37a UH, 37b UH)

9) Tereny us³ug owiaty

Ustalenia ogólne

-
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oznaczone symbolem ZPe (89 ZPe, 91 ZPe, 93 ZPe, 96
Zpe, 99 ZPe)

17) Tereny zieleni urz¹dzonej wzd³u¿ korytarzy infrastrukturalnych
-

oznaczone symbolem ZPt (81 ZPt)

18) Tereny wód powierzchniowych
-

oznaczone symbolem Ws (90 Ws, 95 Ws, 100 Ws)

19) Wydzielone tereny parkingów
-

oznaczone symbolem KDP (25 KDP, 62 KDP, 74 KDP)

20) Wydzielone tereny gara¿y z zieleni¹ towarzysz¹c¹
-

oznaczone symbolem K/ZP (9 K/ZP, 21 K/ZP, 32 K/ZP,
97 K/ZP, 98 K/ZP)

21) Tereny dróg publicznych o charakterze komunikacji pieszo-jezdnej
-

oznaczone symbolem kdx (12 kdx, 46 kdx, 48 kdx, 51
kdx, 64 kdx)

22) Wydzielone tereny komunikacji pieszej
-

oznaczone symbolem kx (22 kx, 35 kx)

23) Tereny dróg publicznych
-

oznaczone symbolem KD:
Z - ulica zbiorcza (1 KDZ)
L - ulica lokalna (3-7 KDL)
D - ulica dojazdowa (8-32 KDD)
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-

komponowanie zespo³ów mieszkaniowych o ma³ej
skali i do rodka poprzez uk³ad ulic, placów

-

wprowadzenie jako zasady kompozycji przestrzennej
kwarta³u zabudowy mieszkaniowej pozwalaj¹cego
³atwo identyfikowaæ dan¹ przestrzeñ

-

stosowanie parkingów przyulicznych zadrzewionych
jako podstawowego elementu ³adu przestrzennego

-

wprowadzenie terenów zielonych od centralnie po³o¿onego parku po mniejsze tereny zieleni w pobliskim
s¹siedztwie z zabudow¹ mieszkaniow¹, terenami sportu i rekreacji oraz zieleni towarzysz¹cej wszystkim
g³ównym ci¹gom komunikacyjnym,

24) Tereny dróg wewnêtrznych
-

oznaczone symbolem KDW: (4 KDW, 28 KDW)

25) Przebiegi przewodów infrastruktury technicznej przedstawione w przekrojach poprzecznych pasów komunikacyjnych
-

oznaczone symbolami: e, eo, ks, kd, w, g, c, t.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siê zasady
zagospodarowania obejmuj¹ce, w zale¿noci od potrzeb,
nastêpuj¹ce ustalenia:
1) funkcje dopuszczalne,
2) zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) parametry zabudowy.
3. Szczegó³owe zasady zagospodarowania odniesione do
terenów wyodrêbnionych liniami rozgraniczaj¹cymi i opisanych w³aciwymi symbolami literowymi zawarto w dziale III
§18 do §56.
4. Na wszystkich typach terenów dopuszcza siê realizacjê
niezbêdnych funkcji towarzysz¹cych: zieleni oraz obiektów
i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem respektowania wymagañ obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych.
5. Tereny, dla których plan ustala inne przeznaczenie,
mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z planem.
ROZDZIA£ II
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
§7. 1. Na terenach objêtych granicami planu ustala siê
politykê przestrzenn¹ w oparciu o przyrodnicze, kulturowe
i spo³eczno-gospodarcze oraz infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju miasta zgodne ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Turku oraz
innych obowi¹zuj¹cych opracowañ z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
2. Zgodnie ze studium, o którym mowa w ustêpie 1, teren
objêty opracowaniem planu to jednostka przestrzenna B
o przewadze zabudowy wielorodzinnej. W stanie istniej¹cym
- najwy¿szy potencja³ demograficzno - spo³eczny miasta
o wysokim stopniu wyposa¿enia w us³ugi ogólnomiejskie
i ponadlokalne. Przewidywany dalszy rozwój mieszkalnictwa
i us³ug, podniesienie standardu zamieszkania oraz wykszta³cenie centrum dzielnicowego.
3. Podstawowy uk³ad przestrzenny planu tworz¹:
1) czêæ po³udniowa osiedla Wyzwolenia, w zdecydowanej
czêci zainwestowana, wymagaj¹ca:
-

uporz¹dkowania struktur funkcjonalno-przestrzennych

-

nasycenia terenu programem uzupe³niaj¹cym

2) czêæ pó³nocna osiedla Wyzwolenia, bêd¹ca w trakcie
realizacji, któr¹ charakteryzuje:

3) centralnie usytuowane centrum us³ugowe po³o¿one na
ci¹gu komunikacyjnym - integruj¹cym centrum miasta
z terenami wschodnimi osiedla.
4. Ucilenie rozwi¹zañ przestrzennych przedstawione
w przepisach szczegó³owych uchwa³y pozwoli nadaæ poszczególnym terenom indywidualny zró¿nicowany charakter oparty na zasadach kompozycji urbanistycznej oraz powi¹zañ
funkcjonalnych.
5. Zabudowa i zagospodarowanie terenów o du¿ej z³o¿onoci przestrzennej wymaga przed³o¿enia koncepcji Burmistrzowi Miasta Turku przed opracowaniem projektu technicznego i planu zagospodarowania dzia³ki.
6. Ogólne zasady rozmieszczenia urz¹dzeñ s³u¿¹cych reklamie
1) Dopuszcza siê lokalizowanie urz¹dzeñ s³u¿¹cych reklamie:
a) na terenach dróg publicznych, za zgod¹ zarz¹dcy drogi,
poza miejscami zastrze¿onymi dla znaków drogowych,
b) na terenach lokalizacji us³ug oznaczonych symbolami
UC, UC/MN
2) Zakazuje siê lokalizowania urz¹dzeñ s³u¿¹cych reklamie na
terenach oznaczonych symbolem MN, dla których wy³¹czn¹ funkcj¹ jest mieszkalnictwo, w przypadku wystêpowania w ramach zabudowy dzia³ki funkcji us³ugowej dopuszcza siê mo¿liwoæ szyldów na budynkach.
ROZDZIA£ III
Zasady ochrony rodowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
§8. 1. Wszelka dzia³alnoæ w obrêbie terenów objêtych
planem powinna respektowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy szczególne.
2. Wprowadza siê ca³kowity zakaz:
1) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co wp³ywaæ
na rodowisko, przekraczaj¹cych dopuszczalne wielkoci
okrelone w przepisach odrêbnych, w szczególnoci dotycz¹ce wytwarzania ha³asu, wibracji, promieniowania oraz
zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód powierzchniowych
i podziemnych i wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko,
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2) sk³adowania jakichkolwiek odpadów ze szczególnym
uwzglêdnieniem odpadów niebezpiecznych,

2) Tereny zieleni sportu i rekreacji ukszta³towane g³ównie
w nastêpuj¹cych formach:

3) odprowadzenie nieczystoci cieków bezporednio do
gruntu i cieków wodnych.

-

centralny park osiedlowy, zlokalizowany w s¹siedztwie
kocio³a i centrum us³ugowo-handlowego (38 ZP)

3. Na obszarach towarzysz¹cych obni¿eniom terenu po³o¿onych wzd³u¿ cieku Folusz stanowi¹cych lokalny korytarz
ekologiczny wprowadza siê zakaz zabudowy w pasie min. 20,0
m od rowu i zagospodarowanie tak utworzonego pasa ochronnego zieleni¹.

-

tereny sportu i rekreacji skoncentrowane w dwóch
zespo³ach:

4. Ustala siê ochronê wód powierzchniowych i podziemnych z zachowaniem wymogów wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych.
5. Dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoci dla rodowiska i zdrowia ludzi a jej ewentualne oddzia³ywanie nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki, na której
zlokalizowany jest obiekt.
6. W kszta³towaniu i ochronie zieleni urz¹dzonej i nie
urz¹dzonej nale¿y:
1) zachowaæ w miarê mo¿liwoci istniej¹cy drzewostan
w postaci zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych, zieleni
towarzysz¹cej zabudowie oraz ci¹gom komunikacyjnym,
2) na terenach nowej zabudowy przeznaczyæ na cele zieleni
powierzchnie okrelone w przepisach szczegó³owych,
3) przy budowie i rozbudowie obiektów budowlanych usuwaæ drzewa i krzewy tylko je¿eli ich likwidacja wynika
z ustaleñ planu lub przepisów odrêbnych.
ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej
§9. 1. Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹ dobra
dziedzictwa kulturowego i zabytki w rozumieniu przepisów
odrêbnych.
2. Zespó³ budynków kocio³a parafialnego p.w. w. Barbary zrealizowany na pocz¹tku lat 90-tych XX wieku z uwagi
na wartoæ artystyczn¹ zrealizowanych obiektów uznaje siê
jako dorobek kultury wspó³czesnej w rozumieniu zapisu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZDZIA£ V
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznej
§10. 1. Przestrzeñ publiczn¹ w miejscowym planie wyznaczaj¹ przede wszystkim:
1) Tereny obs³ugi komunikacyjnej osiedla, w tym:
-

uk³ad ulic w liniach rozgraniczaj¹cych z podzia³em wg
klas na zbiorcze, lokalne, dojazdowe wraz z parkingami
przyulicznymi,

-

tereny koncentracji gara¿y.

- we wnêtrzu zabudowy wielorodzinnej czêci po³udniowej osiedla (56 US),
- terenów us³ug owiaty (47 US).
3) Przestrzeñ wspólnego u¿ytkowania towarzysz¹ca zabudowie wielorodzinnej w poszczególnych kwarta³ach zabudowy.
4) Przestrzeñ wspólnego u¿ytkowania towarzysz¹ca terenom
koncentracji zabudowy us³ugowej (34 UC, 36 UC, 69 UC).
2. Wzajemne relacje pomiêdzy w/w rodzajami przestrzeni
publicznej, ich uk³ad przestrzenny i sposób zagospodarowania ustalony w przepisach szczegó³owych decyduj¹ o estetyce
osiedla, jego to¿samoci i identyfikacji miejsca w danej
przestrzeni. Oprócz ruchu samochodowego przestrzenie publiczne udostêpnione powinny byæ wy³¹cznie dla ruchu pieszego, ewentualnie rowerowego.
3. W zakresie kszta³towania przestrzeni publicznej na os.
Wyzwolenia wymagane jest:
1) Wypracowanie jednolitej formy informacji wizualnej, pozwalaj¹c¹ na lepsz¹ orientacjê w przestrzeni (unifikacja
typów przystanków komunikacji zbiorowej, s³upów i gablot og³oszeniowych oraz kiosków ulicznych, pojemników
na mieci, ³awek, latarñ).
2) Stosowanie gatunków zieleni niskiej i wysokiej o ró¿nym
kolorycie i kszta³cie dla uzyskania identyfikacji miejsca
i ró¿norodnoci kompozycji przestrzennych (np. aleja ró¿,
ulica kasztanowa, platanowa, lipowa itp.)
3) Wyposa¿enie terenów ogólnie dostêpnych w jednorodny
detal urbanistyczny (nawierzchnie, przeszklenia parterów
obiektów, podcienie us³ugowe, detal wejcia, sytuowanie
reklam, ich kszta³t, barwa i treæ).
ROZDZIA£ VI
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie ustawowej wg
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych
a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi
oraz zagro¿onych usuwaniem siê mas ziemnych
§11. 1. Pod wzglêdem zasobów wód podziemnych rejon
Turku po³o¿ony jest na obszarze kredowego zbiornika wodnego tzw. g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 151
Turek  Konin  Ko³o, podlegaj¹cego ochronie w skali kraju,
ze wzglêdu na zasobowoæ objêty jest szczególn¹ ochron¹.
2. Obszar objêty opracowaniem znajduje siê poza poredni¹ stref¹ ochrony sanitarnej ujêcia wód podziemnych
dla miasta Turku.
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3. Obszar miasta le¿y poza zasiêgiem terenu górniczego
odkrywek kopalni wêgla brunatnego Adamów po³o¿onych
w gminach W³adys³awów, Brudzew, Przykona.
4. Na terenach objêtych opracowaniem nie wystêpuj¹
obszary nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿one usuwaniem siê mas ziemnych.
5. Na terenach objêtym opracowaniem nie wystêpuj¹
tereny zmeliorowane (urz¹dzenia melioracji wodnej podstawowej i szczegó³owej).
6. Z uwagi na brak wyznaczonej strefy potencjalnego
zagro¿enia powodziowego ewentualne ograniczenia mog¹
byæ wprowadzone do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dopiero po opracowaniu tej strefy.
7. Na terenach towarzysz¹cych obni¿eniom terenu wprowadza siê obowi¹zek badañ geotechnicznych pod k¹tem
okrelenia warunków posadowienia obiektów.
ROZDZIA£ VII
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazy zabudowy
§12. 1. Obszary ograniczonego u¿ytkowania dla przebiegu magistralnych ci¹gów przesy³owych infrastruktury technicznej reguluj¹ przepisy odrêbne.
2. Na obszarach towarzysz¹cych obni¿eniom terenu po³o¿onych wzd³u¿ cieku Folusz stanowi¹cych lokalny korytarz
ekologiczny wprowadza siê zakaz zabudowy w pasie min. 20,0
m od rowu i zagospodarowanie tak utworzonego pasa ochronnego zieleni¹.
ROZDZIA£ VIII
Szczegó³owe zasady i warunki scalania
i podzia³u nieruchomoci
§13. 1. Ka¿da dzia³ka budowlana musi mieæ dostêp do
drogi publicznej. Za dostêp do drogi publicznej uwa¿a siê
takie ukszta³towanie dzia³ki budowlanej, które umo¿liwia prawid³owy wjazd na dzia³kê budowlan¹ z terenu drogi publicznej, terenu drogi wewnêtrznej, ci¹gu pieszo-jezdnego lub
siêgacza dojazdowego.
2. Pokazany na rysunku planu sposób podzia³u na dzia³ki
budowlane mo¿e byæ modyfikowany na etapie podzia³u geodezyjnego gruntu. Oznacza to, ¿e mo¿na wytyczyæ dzia³ki
mniejsze lub wiêksze, jednak szerokoæ projektowanych dzia³ek w zabudowie wolnostoj¹cej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
22,0 m. Na terenach istniej¹cego zainwestowania dopuszcza
siê w wyj¹tkowych przypadkach szerokoæ mniejsz¹ ni¿ 20,0
m.
3. Dla terenów nie posiadaj¹cych podzia³u na dzia³ki
w³aciwy organ mo¿e zleciæ koncepcjê szczegó³owego zagospodarowania z uwzglêdnieniem ustaleñ niniejszego planu
i przepisów szczególnych, opracowan¹ przez osobê posiadaj¹c¹ uprawnienia wymagane przepisami odrêbnymi dla tego
rodzaju opracowania.

4. Dzia³ki lub zespo³y dzia³ek budowlanych których kszta³t,
wielkoæ, struktura w³asnociowa, dostêpnoæ do dróg publicznych i infrastruktury, ukszta³towanie i istniej¹ce zainwestowanie utrudnia ich wykorzystywanie i zagospodarowanie
zgodne z ustaleniami planu powinny byæ scalone i wtórnie
podzielone w celu poprawy funkcjonowania i obs³ugi terenu.
5. Ustala siê minimalne wielkoci dzia³ek:
1) dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 550 m2,
2) dla istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ug komercyjnych - mo¿liwoæ zachowania istniej¹cych wielkoci,
3) dla projektowanej zabudowy us³ugowo  mieszkaniowej
- 800 m2,
4) dla projektowanej zabudowy us³ugowej bez prawa zabudowy mieszkaniowej - 800 m2.
6. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza siê zabudowê w granicy dzia³ek pod warunkiem niekolidowania jej
z wymogami ³adu przestrzennego oraz przepisami odrêbnymi.
ROZDZIA£ IX
Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji
§14. 1. Podstawowy uk³ad komunikacji drogowej osiedla
Wyzwolenia wchodz¹:
1) 1 KDZ - ulica zbiorcza  w ci¹gu istniej¹cej ulicy Kolskiej
³¹cz¹cej ródmiecie miasta Turku z drog¹ wojewódzk¹ nr
470 w kierunku Kocielca, Ko³a oraz w kierunku wêz³a
autostrady A2 Ko³o.
2) 3 KDL - ulica lokalna w ci¹gu istniej¹cej ul. Wyszyñskiego,
³¹cz¹ca ulicê Kolsk¹ z ul. Uniejowsk¹.
3) 4  7 KDL ulice lokalne obs³uguj¹ce istniej¹c¹ i projektowan¹ zabudowê osiedla Wyzwolenia.
4) 8  32 KDD ulice dojazdowe obs³uguj¹ce istniej¹c¹
i projektowan¹ zabudowê osiedla Wyzwolenia.
5) 4, 28 KDw - ulice dojazdowe wewnêtrzne o charakterze
niepublicznym obs³uguj¹ce przyleg³¹ zabudowê.
2. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych uk³adu komunikacyjnego nale¿y lokalizowaæ, dostosowane do klasy technicznej
ulicy nastêpuj¹ce elementy:
1) jezdnie
2) ci¹gi piesze (chodniki)
3) cie¿ki rowerowe (w zale¿noci od potrzeb)
4) zieleñ izolacyjna i ozdobna
5) miejsca postojowe dla samochodów osobowych (za zgod¹
zarz¹dcy ulicy)
6) urz¹dzenia obs³ugi komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury technicznej.
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3. W obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulic zabrania siê
lokalizowania obiektów ograniczaj¹cych bezpieczeñstwo ruchu. Lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych w pasie
ulicznym wymaga zgody zarz¹dcy ulicy.
4. Miejsca postojowe ustala siê w granicach lokalizacji
w³asnej terenów funkcjonalnych odpowiednio do potrzeb
w oparciu o przepisy odrêbne.
5. Minimalna iloæ miejsc postojowych na poszczególnych terenach funkcjonalnych zabezpiecza siê w oparciu
o poni¿sze wskaniki:
1) na terenach mieszkalnictwa wielorodzinnego - 300 m.p./
1000 mieszkañców /co stanowi 1 m.p. na 1 mieszkanie/,
2) na terenach mieszkalnictwa jednorodzinnego  1 - 2 m.p./
1 dom mieszkalny,
3) na terenach us³ug:
a) handlu o charakterze ogólnomiejskim - 25 m.p./1.000
m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) handlu o charakterze dzielnicowym - 15 m.p./1.000 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) gastronomii (bary, restauracje, kawiarnie) - 20 m.p./
100 miejsc konsumpcyjnych,
d) administracji (urzêdy, biura) - 20 m.p./1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) kultury (domy kultury, biblioteki) - 10 m.p./100 u¿ytkowników,
f) owiaty (szko³y, przedszkola) - 15 m.p./100 zatrudnionych,
g) zdrowia (przychodnie lekarskie) - 10 m.p./1.000 m2
powierzchni u¿ytkowej,
h) rzemios³a - 25 m.p./100 zatrudnionych,
i)

sportu i rekreacji - 10 m.p./100 u¿ytkowników

j)

innych (hotele) - 25 m.p./100 ³ó¿ek,

4) Na terenach aktywizacji gospodarczej:
a) zak³ady produkcyjne - 25 m.p./100 zatrudnionych,
b) magazyny na wydzielonych dzia³kach - 15 m.p./100
zatrudnionych,
c) stacje obs³ugi pojazdów - 3 m.p./1 stanowisko naprawcze.
ROZDZIA£ X
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
§15. 1. Wszystkie obiekty obs³ugi technicznej miasta,
a w szczególnoci wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne,
gazownicze, w tym obiekty lokalizowane na terenach funkcjonalnych nale¿y realizowaæ zgodnie z opracowaniami dotycz¹cymi rozwoju miejskiej infrastruktury technicznej sporz¹dzanymi przez organy Miasta Turku.

Poz. 4184

2. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci miejskiej: wszystkie dzia³ki budowlane, budowle i budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej i posiadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody zgodny z funkcj¹ i sposobem zagospodarowania.
3. cieki nale¿y odprowadziæ poprzez miejsk¹ sieæ kanalizacji do oczyszczalni cieków,
1) wszystkie budynki oraz dzia³ki budowlane musz¹ byæ
pod³¹czone do sieci kanalizacyjnej i posiadaæ przy³¹cze
kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie cieków sanitarnych i deszczowych w stopniu wystarczaj¹cym dla
obs³ugi funkcji, sposobu zagospodarowania i zabudowy
terenu,
2) do czasu wybudowania miejskiej kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siê, jako rozwi¹zanie tymczasowe, indywidualne odprowadzenie cieków do bezodp³ywowego szczelnego zbiornika na nieczystoci p³ynne o charakterze prefabrykatu, przy czym lokalizacjê zbiornika ustala siê od
strony ulicy.
4. Odprowadzenie wód opadowych szczególnie z ci¹gów
komunikacyjnych, placów i parkingów do kanalizacji deszczowej zgodnie z odrêbnymi przepisami, z jednoczesnym preferowaniem, gdzie jest to mo¿liwe do wykorzystania tych wód
na miejscu lub w zamkniêtych obiegach wody na ma³ych
obszarach.
5. Ustala siê rozbudowê istniej¹cego systemu wodoci¹gowego poprzez uk³ady sieci rozdzielczych i przy³¹czy, zapewniaj¹cych obs³ugê systemów zainwestowanych i ustalonych
w planie do zagospodarowania.
6. Ustala siê rozbudowê istniej¹cego systemu kanalizacyjnego poprzez:
1) rozbudowê i budowê rozdzielczego systemu kanalizacyjnego na terenach zainwestowanych i przewidzianych
w planie do zagospodarowania,
2) budowê systemu kanalizacji deszczowej na terenach projektowanych w planie do zagospodarowania.
7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi w zakresie usuwania i utylizacji odpadów sta³ych:
1) sk³adowanie czasowe odpadów wy³¹cznie w miejscach
gromadzenia odpadów sta³ych, zlokalizowanych zgodnie
z wymogami przepisów prawa budowlanego,
2) segregacji odpadów w miejscach czasowego ich gromadzenia,
3) wywóz odpadów z miejsc czasowego sk³adowania do
zak³adu utylizacji odpadów komunalnych.
8. Zasady zasilania w energiê elektryczn¹.
1) sieæ elektroenergetyczna redniego i niskiego napiêcia
powinna byæ realizowana jako podziemna, dopuszcza siê
w uzasadnionych przypadkach budowê linii w wykonaniu
napowietrznym,
2) w zakresie sposobu zasilania w energiê elektryczn¹ wymagane s¹ uzgodnienia z dystrybutorem energii elektrycznej.
Realizacja przy³¹czenia odbiorców do sieci elektroenerge-
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tycznej odbywaæ siê bêdzie na podstawie umowy z dostawc¹.

1) w pasach komunikacyjnych po uzgodnieniu z zarz¹dc¹
dróg,

Na terenach, gdzie wyst¹pi zwiêkszone zapotrzebowanie
w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹ a zasilanie
z istniej¹cej sieci niskiego napiêcia nie bêdzie mo¿liwe,
dopuszcza siê budowê stacji transformatorowych i sieci
zasilaj¹cych redniego napiêcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warunkami wydanymi przez
dostawcê energii.

2) w miarê potrzeb, na terenach przyleg³ych do pasa komunikacyjnego w odleg³oci do 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej.

Przy projektowaniu obiektów nale¿y zachowaæ odleg³oæ
od istniej¹cej linii napowietrznych i kablowych zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi normami PN-E-05100-1/1998, N-SEP-E003, N-SEP-E-004 oraz przepisami szczególnymi,
3) nale¿y przyj¹æ zasadê dla wszystkich istniej¹cych urz¹dzeñ
elektroenergetycznych, ¿e winny byæ one wkomponowane w projektowane zagospodarowanie terenu przy zachowaniu wymaganych odleg³oci okrelonych wg PN oraz
w innych przepisach szczególnych. W przypadku niemo¿noci zachowania wymaganych odleg³oci i pozosta³ych
wymogów przewidzianych w Polskich Normach oraz innych przepisach szczególnych dopuszcza siê przebudowê
sieci elektroenergetycznych z koliduj¹cym zagospodarowaniem terenu i uk³adem komunikacyjnym,
4) dla usytuowania urz¹dzeñ elektroenergetycznych (w tym
stacji transformatorowych) nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy,
5) okrelenie ostatecznej rozbudowy sieci i iloci stacji transformatorowych bêdzie mo¿liwe po okreleniu zapotrzebowania na moc. W przypadku koniecznoci budowy stacji
transformatorowych na terenie objêtym planem przedsiêbiorstwo energetyczne wska¿e miejsca pod ich budowê.
Je¿eli przedsiêbiorstwo energetyczne nie bêdzie mog³o
pozyskaæ wskazanego gruntu dla potrzeb budowy stacji
nowe miejsce wska¿e Urz¹d Miasta. Dopuszcza siê
w trakcie realizacji planu mo¿liwoæ lokalizowania stacji
transformatorowych i wydzielania terenu na potrzeb ich
budowy bez koniecznoci opracowania zmiany planu,
6) dopuszcza siê dostawê energii elektrycznej z indywidualnych i nie-konwencjonalnych róde³.
9. Wszystkie budynki, musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywidualne ród³a ciep³a w stopniu wystarczaj¹cym dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹, ustala siê mo¿liwoæ dostawy gazu ziemnego do celów bytowych, gospodarczych i grzewczych poprzez budowê i rozbudowê systemu
sieci i urz¹dzeñ przedsiêbiorstw energetycznych w tym sieci
redniego i niskiego cinienia, preferuje siê korzystanie
z urz¹dzeñ infrastruktury grzewczej przyjaznych dla rodowiska.
10. Zaopatrzenie w gaz ziemny jest mo¿liwe z sieci gazoci¹gu redniego lub niskiego cinienia. Przy³¹czanie nowych
odbiorców odbywaæ siê bêdzie po ka¿dorazowym uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci.
11. Ustala siê obs³ugê telefoniczn¹ z sieci przedsiêbiorstw
telekomunikacyjnych.
12. Przebieg urz¹dzeñ infrastruktury zabezpiecza siê:

13. Ustalenia rysunku planu w zakresie przebiegu infrastruktury technicznej przedstawione w przekrojach poprzecznych pasów komunikacyjnych s¹ obowi¹zuj¹ce. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê jednak inny przebieg uzbrojenia ni¿ przewidywany planem.
14. Na terenach objêtych planem nie przewiduje siê sytuowania obiektów wy¿szych ni¿ 50,0 m oraz instalowania
innych urz¹dzeñ, w szczególnoci radiowych i telekomunikacyjnych, mog¹cych stanowiæ przeszkodê lotnicz¹, które wymagaj¹ oddzielnego uzgadniania z Wojewódzkim Sztabem
Wojskowym w Poznaniu.
ROZDZIA£ XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
§16. Zagospodarowanie, urz¹dzenie i u¿ytkowanie terenów do czasu realizacji zamierzeñ wynikaj¹cych z ustaleñ
niniejszego planu mo¿e odbywaæ siê na zasadach dotychczasowych pod warunkiem, ¿e nie uniemo¿liwi i nie utrudni
realizacji planowanych zamierzeñ.
ROZDZIA£ XII
Ogólne zasady prawid³owego funkcjonowania
terenu w zakresie obrony cywilnej
§17. Wszelkie niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowania miasta obiekty i urz¹dzenia, a w szczególnoci obiekty
ochrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeñstwa miasta, obiekty
obs³ugi technicznej miasta, drogi wewnêtrzne, siêgacze dojazdowe, place publiczne, zieleñ miejsk¹, ci¹gi pieszo-jezdne,
ci¹gi piesze, ci¹gi pieszo-rowerowe mo¿na realizowaæ na
ka¿dym terenie funkcjonalnym w sposób zgodny z ustaleniami planu, przepisami szczególnymi i zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego.
DZIA£ III
Przepisy szczegó³owe
ROZDZIA£ I
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy terenów zainwestowanych
oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 P,UC/MN
§18. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny produkcji i us³ug zwi¹zane z zak³adami drobnej wytwórczoci, których ewentualna uci¹¿liwoæ zamyka siê w granicach
lokalizacji dzia³ki inwestora.
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2. Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza siê od
strony ul. Kolska Szosa zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ poza ewentualnym zasiêgiem oddzia³ywania funkcji
produkcyjno-us³ugowej.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizowanymi
w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad norm projektowania
realizowanych obiektów oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) linia zabudowy - nieprzekraczalna, ustalona na rysunku
planu,
3) zabezpieczenie miejsc parkingowych stosownie do potrzeb w ramach pasa komunikacyjnego ulicy lokalnej 4
KDL,

ustala siê preferencje dla rozwi¹zañ z u¿yciem materia³ów
naturalnych jak kamieñ, ceg³a, drewno i uzyskanie jednorodnoci materia³owej w zakresie wystroju z budynkiem
podstawowym.
4. Parametry zabudowy:
1) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy - 0,35,
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,40,
3) minimalna powierzchnia dzia³ki - wg stanu istniej¹cego,
4) minimalna szerokoæ dzia³ki - wg stanu istniej¹cego.
5. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ II
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz
parametry kszta³towania zabudowy terenów
zainwestowanych oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2 P,UC i 5 P,UC

4) zapewnienie ci¹gów pieszych oraz obs³ugi komunikacyjnej zwi¹zanej z ruchem dostawczym,
5) wprowadziæ zieleñ o du¿ym wystroju:
-

w ramach zagospodarowania terenu dzia³ki,

-

wokó³ ogrodzenia jako pasa zieleni izolacyjnej, w szczególnoci od strony granicy po³udniowej terenu m.in.
szpaler drzew,

6) dopuszcza siê mo¿liwoæ porz¹dkowania i modernizacji
istniej¹cej zabudowy w celu podniesienia standardu zamieszkania, lepszego funkcjonowania przestrzeni produkcyjno-us³ugowej oraz sprostania wymogom ³adu przestrzennego,
7) funkcja produkcyjno-us³ugowa:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy - do 3 kondygnacji
nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe,
b) dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy, spadek po³aci dachowych w granicach 20o-40o,
c) dla obiektów o du¿ych gabarytach dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego wraz z jego ukszta³towaniem
jako pi¹tej elewacji budynku;
8) funkcja mieszkaniowa:
a) obiekt do dwóch kondygnacji w czêci nadziemnej
plus poddasze u¿ytkowe,
b) maksymalna wysokoæ do 10,50 m w kalenicy dachu,
c) dach wielospadowy o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 24o-45o,
d) dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cych budynków z dachem p³askim;
9) poziom posadowienia parteru budynków na wysokoci 15
- 50 cm powy¿ej poziomu terenu,
10) ogrodzenie dzia³ki na ca³ej jej szerokoci od strony drogi
publicznej winno byæ wykonane jako a¿urowe, przy czym
wysokoæ ogrodzenia ustala siê do wys. 1,60 m; zabrania
siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych,

§19. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny produkcji i us³ug nieuci¹¿liwych lub których ewentualna
uci¹¿liwoæ zamyka siê w granicach lokalizacji dzia³ki inwestora zwi¹zanej z zak³adami drobnej wytwórczoci.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizowanymi
w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad norm projektowania
realizowanych obiektów oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) linia zabudowy - nieprzekraczalna, ustalona na rysunku
planu,
3) zabezpieczenie miejsc parkingowych w stosownie do
potrzeb w ramach pasa komunikacyjnego ulicy lokalnej 4
KDL,
4) zapewnienie ci¹gów pieszych oraz obs³ugi komunikacyjnej zwi¹zanej z ruchem dostawczym,
5) wprowadziæ zieleñ o du¿ym wystroju:
-

w ramach zagospodarowania terenu dzia³ki,

-

wokó³ ogrodzenia jako pasa zieleni izolacyjnej, w szczególnoci od strony granicy po³udniowej terenu jako
szpaler drzew.

6) dopuszcza siê mo¿liwoæ porz¹dkowania i modernizacji
istniej¹cej zabudowy w celu podniesienia standardu zamieszkania, lepszego funkcjonowania przestrzeni produkcyjno-us³ugowej oraz sprostania wymogom ³adu przestrzennego,
7) maksymalna wysokoæ zabudowy - do 3 kondygnacji
nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe,
8) dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy,
spadek po³aci dachowych w granicach 20o-40o,
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9) dla obiektów o du¿ych gabarytach dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego wraz z jego ukszta³towaniem jako
pi¹tej elewacji budynku,

ku lokalizacji wolnostoj¹cych gara¿y lub budynków gospodarczych nale¿y d¹¿yæ do jednorodnoci wystroju architektonicznego z budynkiem mieszkalnym,

10) poziom posadowienia parteru budynków na wysokoci 15
- 50 cm powy¿ej poziomu terenu,

6) mo¿liwoæ porz¹dkowania i adaptacji istniej¹cej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej przy czym ewentualna
rozbudowa poszczególnych budynków lub realizacja nowego obiektu jest mo¿liwa pod warunkiem zachowania
maksymalnego wskanika intensywnoci zabudowy,

11) ogrodzenie dzia³ki na ca³ej jej szerokoci od strony drogi
publicznej winno byæ wykonane jako a¿urowe, przy czym
wysokoæ ogrodzenia ustala siê do wys. 1,60 m; zabrania
siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych,
ustala siê preferencje dla rozwi¹zañ z u¿yciem materia³ów
naturalnych jak kamieñ, ceg³a, drewno i uzyskanie jednorodnoci materia³owej w zakresie wystroju z obiektami
kubaturowymi,
3. Parametry zabudowy:
1) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy - 0,35,
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,40,
3) minimalna powierzchnia dzia³ki - wg stanu istniej¹cego,
4) minimalna szerokoæ dzia³ki - wg stanu istniej¹cego.
Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje siê
odpowiednio.
ROZDZIA£ III
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy terenów zainwestowanych
oznaczonych na rysunku planu symbolem 3 MN oraz
czêciowo zainwestowanych oznaczonych symbolami 8
MN i 7 MN
§20. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê us³ugi
o charakterze nieuci¹¿liwym, wbudowane w budynek mieszkalny, których powierzchnia u¿ytkowa nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni u¿ytkowej budynku.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizowanymi
w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad norm projektowania
realizowanych obiektów oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) linia zabudowy - nieprzekraczalna w odleg³oci ustalonej
rysunkiem planu, zachowaæ jednolit¹ liniê zabudowy
w poszczególnych ci¹gach zabudowy,
3) maksymalna wysokoæ zabudowy - 2 kondygnacje, w tym
poddasze u¿ytkowe, jednak nie wiêcej ni¿ 10,0 m,
4) dachy strome wielospadowe, spadek po³aci dachu
w granicach 25o 45o,
5) funkcja gara¿owa mo¿e byæ realizowana w obiektach
wolnostoj¹cych lub w budynku mieszkalnym, w przypad-

7) gabaryty i charakter zabudowy nowych obiektów powinny
stanowiæ kontynuacjê formy architektonicznej w odniesieniu do zabudowy zrealizowanej w s¹siedztwie i odpowiadaæ wymogom ³adu przestrzennego w prawid³owym kszta³towaniu krajobrazu miejskiego,
8) maksymalna wysokoæ budynku gospodarczego / gara¿owego jedna kondygnacja, jednak nie wiêcej ni¿ 5,0 m
w kalenicy dachu,
9) rozwi¹zanie dachów jako pochy³e dwuspadowe lub wielospadowe przy zachowaniu nachylenia po³aci dachowych
25o - 45o,
10) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego na
poziomie 30 - 50 cm powy¿ej poziomu terenu,
11) obowi¹zek zabezpieczenia stosownie do potrzeb, miejsc
parkingowych w ramach granic dzia³ki,
12) ogrodzenie dzia³ki na ca³ej jej szerokoci od strony drogi
winno byæ wykonane jako a¿urowe, przy czym wysokoæ
ogrodzenia ustala siê do 1,60 m; zabrania siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych, ustala siê
preferencje dla rozwi¹zañ z u¿yciem materia³ów naturalnych jak kamieñ, ceg³a, drewno i uzyskanie jednorodnoci
materia³owej w zakresie wystroju z budynkiem mieszkalnym,
4. Parametry zabudowy
1) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy - 0,30,
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,40,
3) minimalna powierzchnia dzia³ki
- dla dzia³ek istniej¹cych - wg stanu istniej¹cego,
- dla dzia³ek projektowanych - 470 m2,
4) minimalna szerokoæ dzia³ki - wg stanu istniej¹cego.
5. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ IV
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy terenów nie zainwestowanych
oznaczonych na rysunku planu symbolami 9 K/ZP, 21 K/
ZP, 32 K/ZP
§21. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny gara¿y osiedlowych.
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2. Jako przeznaczenie dopuszczalne przewiduje siê zieleñ
urz¹dzon¹ o du¿ym wystroju w ramach zagospodarowania
terenu ze szczególnym uwzglêdnieniem jej intensywnego
zagospodarowania od strony terenów mieszkaniowych, wzd³u¿
ci¹gów komunikacyjnych - szpalery drzew.
3. Sposób zagospodarowania terenu dzia³ki zgodny
z przepisami odrêbnymi.
4. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ V
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy terenów nie zainwestowanych
oznaczonych na rysunku planu symbolami 10 MN, 11 MN,
13 MN, 14 MN.
§22. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê us³ugi
o charakterze nieuci¹¿liwym, wbudowane w budynek mieszkalny, których powierzchnia u¿ytkowa nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni u¿ytkowej budynku.

10) obowi¹zek zabezpieczenia stosownie do potrzeb, miejsc
parkingowych w ramach granic dzia³ki,
11) ogrodzenie dzia³ki na ca³ej jej szerokoci od strony drogi
winno byæ wykonane jako a¿urowe, przy czym wysokoæ
ogrodzenia ustala siê do 1,60 m; zabrania siê wykonywania
ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych, ustala siê preferencje dla rozwi¹zañ z u¿yciem materia³ów naturalnych jak
kamieñ, ceg³a, drewno i uzyskanie jednorodnoci materia³owej w zakresie wystroju z budynkiem mieszkalnym,
4. Parametry zabudowy:
1) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy - 0,30,
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,50,
3) minimalna powierzchnia dzia³ki
-

dla dzia³ek istniej¹cych - wg stanu istniej¹cego,

-

dla dzia³ek projektowanych - 650 m2,

4) minimalna szerokoæ dzia³ki - 22,0 m.
ROZDZIA£ VI
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz
parametry kszta³towania zabudowy terenów
nie zainwestowanych oznaczonych na rysunku
planu symbolami 15 UC, 16 UC i 20 UC

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizowanymi
w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad i norm projektowania realizowanych obiektów oraz warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) linia zabudowy - nieprzekraczalna w odleg³oci ustalonej
rysunkiem planu,
3) maksymalna wysokoæ - do 2 kondygnacji nadziemnych,
w tym poddasze u¿ytkowe,
4) dachy strome wielospadowe, spadek po³aci dachu
w granicach 25o - 45o,
5) funkcja gara¿owa mo¿e byæ realizowana w obiektach
wolnostoj¹cych lub w budynku mieszkalnym, w przypadku lokalizacji wolnostoj¹cych gara¿y lub budynków gospodarczych nale¿y d¹¿yæ do jednorodnoci wystroju architektonicznego z budynkiem mieszkalnym,
6) gabaryty i charakter zabudowy nowych obiektów powinny
stanowiæ kontynuacjê formy architektonicznej w odniesieniu do zabudowy zrealizowanej w s¹siedztwie i odpowiadaæ wymogom ³adu przestrzennego w prawid³owym kszta³towaniu krajobrazu miejskiego,
7) maksymalna wysokoæ budynku gospodarczego / gara¿owego jedna kondygnacja, jednak nie wiêcej ni¿ 5,0 m
w kalenicy dachu,
8) rozwi¹zanie dachów jako pochy³e dwuspadowe lub wielospadowe przy zachowaniu nachylenia po³aci dachowych
25o  45o,
9) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego na
poziomie 30 50 cm powy¿ej poziomu terenu,

§23. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê us³ugi
komercyjne o charakterze nieuci¹¿liwym usytuowane w parterze obiektu.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza siê funkcjê mieszkaniow¹ na wy¿szych kondygnacjach budynku
z jednoczesnym zakazem usytuowania powierzchni mieszkalnej w parterze obiektu.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizowanymi
w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad i norm projektowania realizowanych obiektów oraz warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) linia zabudowy - obowi¹zuj¹ca i nieprzekraczalna ustalona
na rysunku planu,
3) obowi¹zek zabezpieczenia, stosownie do potrzeb, miejsc
parkingowych
-

w ramach granic dzia³ki inwestora

-

w ramach pasa komunikacyjnego ulicy,

4) koniecznoæ ustanowienia w pó³nocnej czêci terenu 20
UC s³u¿ebnoci przejazdu do pawilonów handlowo 
us³ugowych w celu zapewnienia obs³ugi dostaw zaopatrzenia o szerokoci min. 5,0 m,
5) wprowadzenie zieleni o du¿ym wystroju zagospodarowanej kompleksowo wzd³u¿ chodnika i ci¹gów pieszych dla
poszczególnych pierzei us³ugowych,
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6) wysokoæ obiektów - do 3 kondygnacji nadziemnych,
w tym poddasze u¿ytkowe,
7) obowi¹zuje usytuowanie bry³y budynków na poszczególnych dzia³kach w sposób przedstawiony na rysunku planu,
8) poszczególne obiekty dla danej pierzei nale¿y kszta³towaæ
jednorodnie pod wzglêdem architektonicznym poprzez
zastosowanie m.in. trwa³ych, tradycyjnych materia³ów
budowlanych (tynk, ceg³a klinkierowa, p³ytka ceramiczna,
drewno, kamieñ) - uzyskanie jednolitego wystroju w zakresie:
-

przeszklenia czêci us³ugowej parterów,

-

reklam,

-

detalu wejcia,

-

oraz elementów ma³ej architektury,

Poz. 4184

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizowanymi
w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad i norm projektowania realizowanych obiektów oraz warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) linia zabudowy - nieprzekraczalna w odleg³oci ustalonej
rysunkiem planu,
3) maksymalna wysokoæ - do 2 kondygnacji nadziemnych,
w tym poddasze u¿ytkowe,
4) dachy strome wielospadowe, spadek po³aci dachu
w granicach 25o  45o,

9) zastosowanie jednorodnej formy i kolorystyki pokrycia
dachów np. dachówk¹ ceramiczn¹ oraz utrzymanie jednolitej linii okapu dla poszczególnych pierzei i jednolitego
spadku dachu w granicach 25o - 45o,
10) poziom posadowienia posadzki parteru budynków na
wysokoci 15-30 m powy¿ej poziomu terenu,
11) obowi¹zuje zakaz ogrodzeñ od strony drogi publicznej,
12) ogrodzenie dzia³ek od strony bocznej i tylnej winno byæ
wykonane jako a¿urowe, przy czym wysokoæ ogrodzenia
ustala siê do wys. 1,20 m; zabrania siê wykonywania
ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych, ustala siê preferencje dla rozwi¹zañ z u¿yciem materia³ów naturalnych
jak kamieñ, ceg³a, drewno i uzyskanie jednorodnoci
materia³owej w zakresie wystroju z budynkiem podstawowym.
4. Zabudowa i zagospodarowanie terenu wymaga przed³o¿enia kompleksowej koncepcji do akceptacji Burmistrzowi
Miasta Turku przed opracowaniem planu zagospodarowania
terenu i poszczególnych projektów technicznych.
5. Parametry zabudowy
1) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy - 0,40,
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,25,
3) minimalna powierzchnia dzia³ki - wg stanu istniej¹cego,
4) minimalna szerokoæ dzia³ki - wg stanu istniej¹cego.
6. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ VII
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy terenów nie zainwestowanych
oznaczonych na rysunku planu symbolami 17 MN i 18 MN
§24. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5) funkcja gara¿owa mo¿e byæ realizowana w obiektach
wolnostoj¹cych lub w budynku mieszkalnym, w przypadku lokalizacji wolnostoj¹cych gara¿y lub budynków gospodarczych nale¿y d¹¿yæ do jednorodnoci wystroju architektonicznego z budynkiem mieszkalnym,
6) gabaryty i charakter zabudowy nowych obiektów powinny
stanowiæ kontynuacjê formy architektonicznej w odniesieniu do zabudowy zrealizowanej w s¹siedztwie i odpowiadaæ wymogom ³adu przestrzennego w prawid³owym kszta³towaniu krajobrazu miejskiego,
7) maksymalna wysokoæ budynku gospodarczego / gara¿owego jedna kondygnacja, jednak nie wiêcej ni¿ 5,0 m
w kalenicy dachu,
8) rozwi¹zanie dachów jako pochy³e dwuspadowe lub wielospadowe przy zachowaniu nachylenia po³aci dachowych
25o  45o,
9) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego na
poziomie 30  50 cm powy¿ej poziomu terenu,
10) obowi¹zek zabezpieczenia stosownie do potrzeb, miejsc
parkingowych w ramach granic dzia³ki,
11) ogrodzenie dzia³ki na ca³ej jej szerokoci od strony drogi
winno byæ wykonane jako a¿urowe, przy czym wysokoæ
ogrodzenia ustala siê do 1,60 m; zabrania siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych, ustala siê
preferencje dla rozwi¹zañ z u¿yciem materia³ów naturalnych jak kamieñ, ceg³a, drewno i uzyskanie jednorodnoci
materia³owej w zakresie wystroju z budynkiem mieszkalnym,
3. Parametry zabudowy:
1) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy - 0,35,
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,40,
3) minimalna powierzchnia dzia³ki - 510 m2,
4) minimalna szerokoæ dzia³ki - wg stanu istniej¹cego.
4. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
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ROZDZIA£ VIII

ROZDZIA£ X

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy terenów zainwestowanych
oznaczonych na rysunku planu symbolem 23 OK.

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy terenów nie zainwestowanych
oznaczonych na rysunku planu symbolami 26 UC i 27 UC.

§25. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê obiekt
kultu religijnego - koció³ parafialny rzymsko-katolicki p.w.
w. Barbary, zrealizowany na pocz¹tku lat 90-tych XX w.

§27. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê us³ugi
komercyjne o charakterze nieuci¹¿liwym, usytuowane w parterze pierzei us³ugowej. Dobór us³ug powinien uwzglêdniaæ
bliskie s¹siedztwo kocio³a.

2. Jako przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - pe³ny program
duszpasterski, w tym celu przewiduje siê powiêkszenie istniej¹cego terenu dzia³ki w kierunku wschodnim do ulicy dojazdowej 18 KDD.
3. Zespó³ obiektów kocio³a duszpasterskiego p.w. w.
Barbary wraz z istniej¹cym oraz planowanym uzupe³nieniem
programu zagospodarowania terenu w rozumieniu zapisu
ustawy stanowi dobro kultury wspó³czesnej.
4. Utrzymana w jednorodnym stylu architektura poszczególnych obiektów kocio³a oraz budynków komplementarnych ³¹cznie z ogrodzeniem tworzy harmonijn¹ ca³oæ, obowi¹zuje ujednolicenie rozwi¹zañ materia³owych i dba³oæ
o detal.
5. Na przed³u¿eniu osi widokowo-kompozycyjnych wprowadzono dominantê przestrzenn¹ - wie¿ê kocio³a.
6. W ramach powiêkszenia dzia³ki nale¿y uczytelniæ zagospodarowanie terenu poprzez wyraniejsze wydzielenie placów, dojæ i dojazdów oraz starannie dobran¹ zieleñ wg
projektu bran¿owego, od strony pó³nocnej i wschodniej wzd³u¿
granic dzia³ki wprowadziæ szpaler drzew.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne - wprowadza siê
funkcjê mieszkaniow¹ z jednoczesnym zakazem usytuowania
powierzchni mieszkalnej w parterze obiektu.
3. Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizowanymi
w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad i norm projektowania realizowanych obiektów oraz warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) linia zabudowy obowi¹zuj¹ca i nieprzekraczalna - ustalona
na rysunku planu,
3) obowi¹zek zabezpieczenia, stosownie do potrzeb, miejsc
parkingowych:
-

w ramach granic dzia³ki inwestora,

-

w ramach pasa komunikacyjnego przyleg³ej od strony
frontu dzia³ki ulicy,

7. Zabezpiecza siê, stosownie do potrzeb, miejsca parkingowe w ramach terenu 25 KDP i 34 UC.

4) zapewniæ dojcie piesze i obs³ugê komunikacyjn¹ zwi¹zan¹ z ruchem dostawczym oraz zieleñ o du¿ym wystroju,

8. Zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad i norm projektowania
realizowanych obiektów oraz warunków technicznych jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,

5) wysokoæ obiektów do 3 kondygnacji w czêci nadziemnej, w tym poddasze u¿ytkowe, obiekty powinny byæ
ni¿sze od bry³y kocio³a,

9. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ IX
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami 24 ZP i 33 ZP
§26. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny zieleni urz¹dzonej publicznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 nale¿y przewidzieæ zieleñ o du¿ym wystroju.
3. Teren 24 ZP jest powi¹zany funkcjonalnie z funkcj¹
kocio³a, natomiast teren 33 ZP stanowi integraln¹ czêæ
zagospodarowania terenu 32 K/ZP.
4. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.

6) obowi¹zuje usytuowanie bry³y budynków na poszczególnych dzia³kach w sposób przedstawiony na rysunku planu,
7) poszczególne obiekty w pierzei nale¿y kszta³towaæ jednorodnie pod wzglêdem architektonicznym, poprzez zastosowanie m.in. trwa³ych tradycyjnych materia³ów budowlanych (tynk, ceg³a klinkierowa, p³ytka ceramiczna, drewno) oraz powtarzalnego detalu architektonicznego,
8) zastosowaæ jednorodny kszta³t dachu, kolorystykê pokrycia dachowego dla poszczególnych pierzei (np. dachówka
ceramiczna) oraz utrzymaæ w ramach pierzei jednolit¹ liniê
okapu i jednakowy spadek dachu w granicach 25o - 45o,
9) poziom posadowienia posadzki parteru budynku na wysokoci 15-30 cm powy¿ej poziomu terenu,
10) obowi¹zuje zakaz ogrodzeñ od strony drogi publicznej,
11) ogrodzenie dzia³ki od strony bocznej i tylnej winno byæ
wykonane jako a¿urowe, przy czym wysokoæ ogrodzenia
ustala siê do wys. 1,20 m; zabrania siê wykonywania
ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych, ustala siê preferencje dla rozwi¹zañ z u¿yciem materia³ów naturalnych
jak kamieñ, ceg³a, drewno i uzyskanie jednorodnoci
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materia³owej w zakresie wystroju z budynkiem podstawowym.

3. Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania
terenu:

4. Zabudowa i zagospodarowanie terenu wymaga przed³o¿enia kompleksowej koncepcji do akceptacji Burmistrzowi
Miasta Turku przed opracowaniem planu zagospodarowania
terenu i poszczególnych projektów technicznych.

1) zabudowa dzia³ki powinna odbywaæ siê z uwzglêdnieniem
zasad i norm projektowania realizowanych obiektów oraz
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,

5. Parametry zabudowy:
1) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy - 0,30,
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,25,
3) minimalna powierzchnia dzia³ki - 570 m2,
4) minimalna szerokoæ dzia³ki - 15,0 m.

2) linia zabudowy - nieprzekraczalna w odleg³oci ustalonej
rysunkiem planu,
3) maksymalna wysokoæ zabudowy do IV kondygnacji nadziemnych,
4) rozwi¹zanie dachów w przewa¿aj¹cej czêci jako p³askie,

6. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.

5) w ramach kwarta³ów architekturê obiektów charakteryzuje
jednorodnoæ wystroju ci¹gów elewacyjnych, rozwi¹zañ
materia³owych i detalu wejciowego,

ROZDZIA£ XI

6) we wnêtrzu kwarta³u zabudowy ustala siê nastêpuj¹cy
niezbêdny program zagospodarowania terenu:

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami
4 KDW, 28 KDW
§28. 1. Jako przeznaczenie podstawowe wprowadza siê
tereny niepublicznej komunikacji pieszo-jezdnej obs³uguj¹cej
tereny przyleg³e.
2. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych poszczególnych
ci¹gów komunikacyjnych wynosi:
a) 4 KDW - 6,0  8,0 m wg stanu istniej¹cego,
b) 28 KDW - 6,0 m, poszerzenie ci¹gu - 15,0 m.
3. Dla terenu 4 KDW ustala siê przeznaczenie terenu
okrelone w ust. 1 jako tymczasowe do czasu uporz¹dkowania terenu i docelowo w³¹czenie drogi do terenów przyleg³ych.
4. Sposób zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ XII
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy terenów zainwestowanych
czêciowo oznaczonych symbolami 29 MW i 43 MW oraz
terenów zainwestowanych oznaczonych symbolami 40
MW i 41 MW
§29. 1. Jako przeznaczenie podstawowe wyznacza siê
kwarta³y zabudowy mieszkaniowej z prawem zabudowy budynkami wielorodzinnymi.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê funkcje
komplementarne zwi¹zane z obs³ug¹ mieszkalnictwa wielorodzinnego.

-

plac zabaw dla dzieci,

-

placyk gospodarczy,

-

zieleñ o du¿ym wystroju,

-

rekreacjê dla doros³ych,

-

podjazd gospodarczy,

-

ci¹gi komunikacyjne piesze,

-

niezbêdny program postojowy;

7) rozmieszczenie miejsc parkingowych na zewn¹trz kwarta³u w ramach przyleg³ych pasów komunikacyjnych,
8) poziom posadowienia parterów budynków wielorodzinnych na wysokoci - maks. 1,20 m powy¿ej poziomu
terenu.
9) potrzeba porz¹dkowania i modernizacji istniej¹cej zabudowy w celu podniesienia standardu zamieszkania i sprostaniu wymogom ³adu przestrzennego.
4. Zabudowa i zagospodarowanie terenu wymaga przed³o¿enia kompleksowej koncepcji do akceptacji Burmistrzowi
Miasta Turku przed opracowaniem planu zagospodarowania
poszczególnych kwarta³ów zabudowy i projektów technicznych.
5. Parametry zabudowy:
1) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy - 0,30,
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,30,
3) minimalna powierzchnia dzia³ki - wg stanu istniej¹cego,
4) minimalna szerokoæ dzia³ki - wg stanu istniej¹cego.
6. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
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ROZDZIA£ XIII

ROZDZIA£ XIV

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy terenów czêciowo zainwestowanych oznaczonych na rysunku planu symbolami 34 UC
i 36 UC

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów nie
zainwestowanych oznaczonych na rysunku planu symbolami 37a UH i 37b UH

§30. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny us³ug komercyjnych nieuci¹¿liwych o powierzchni sprzeda¿y dla poszczególnych terenów do 2.000 m2 tworz¹cych
centrum us³ugowo - handlowe dzielnicy.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowa dzia³ki powinna odbywaæ siê z uwzglêdnieniem
zasad i norm projektowania realizowanych obiektów oraz
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) maksymalna wysokoæ zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
3) dachy pochy³e o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadek
po³aci dachu w granicach 25o - 40o,
4) obowi¹zek zabezpieczenia w ramach lokalizacji dzia³ki
miejsc parkingowych, stosownie do potrzeb,
5) zapewnienie ogólnodostêpnych ci¹gów pieszych, w tym
35 kx integruj¹cego centrum miasta z terenami wschodnimi osiedla Wyzwolenia, oraz obs³ugi komunikacyjnej
zwi¹zanej z ruchem dostawczym,
6) wprowadzenie zieleni o du¿ym wystroju w ramach zagospodarowania terenu, ze szczególnym uwzglêdnieniem jej
zagospodarowania od strony ul. Kardyna³a Wyszyñskiego
(3 KDL) oraz ulicy lokalnej od strony terenu kocio³a (5
KDL), pozwoli na ukszta³towanie wnêtrza us³ugowego;

§31. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny zorganizowanych us³ug handlu (targowisko dla wschodniej czêci miasta).
2. Teren przewidziany do kompleksowego jednorodnego
zagospodarowania.
3. Nale¿y nadaæ architekturze obiektów us³ugowych
z uwagi na s¹siedztwo kocio³a cechy estetycznego wygl¹du
i zharmonizowania z otaczaj¹cym krajobrazem miejskim.
4. Zabudowa dzia³ki powinna odbywaæ siê z uwzglêdnieniem zasad i norm projektowania realizowanych obiektów
oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.
5. Zabudowa i zagospodarowanie terenu wymaga przed³o¿enia kompleksowej koncepcji do akceptacji Burmistrzowi
Miasta Turku przed opracowaniem planu zagospodarowania
terenu i poszczególnych projektów technicznych
6. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ XV
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu nie
zainwestowanego oznaczonego na rysunku planu
symbolem 38 ZP

7) poziom posadowienia parteru budynków - ± 0,00 m,

§32. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny zieleni parkowej.

8) z uwagi na s¹siedztwo kocio³a nale¿y nadaæ architekturze
obiektów oraz wszelkim urz¹dzeniom w zakresie obs³ugi
technicznej cechy estetycznego wygl¹du i zharmonizowania z otaczaj¹cym krajobrazem miejskim.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne wyznacza siê ci¹gi
rekreacyjne, pieszo-rowerowe z centralnie zlokalizowanym
placem, stanowi¹cym dominuj¹cy akcent architektoniczny
(rzeba przestrzenna, fontanna itp.).

3. Zabudowa i zagospodarowanie terenu wymaga przed³o¿enia kompleksowej koncepcji do akceptacji Burmistrzowi
Miasta Turku przed opracowaniem planu zagospodarowania
terenu i poszczególnych projektów technicznych.

3. Zieleñ wymaga opracowania projektu bran¿owego

4. Parametry zabudowy:
1) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy - 0,40,
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,25,
3) minimalna powierzchnia dzia³ki - wg rysunku planu,
4) minimalna szerokoæ dzia³ki - wg rysunku planu.
5. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.

- planowana zieleñ zró¿nicowana pod wzglêdem wysokoci, pokroju, pór kwitnienia, rozwi¹zañ kolorystycznych
i p³aszczyznowych.
4. Wyznacza siê wydzielenie parku:
- od strony targowiska (37a i b UH) - ogrodzeniem pe³nym
do wysokoci 1,20 m zrealizowanym z materia³ów naturalnych (ceg³a, kamieñ) zwieñczonym treja¿em z drewna,
- od strony kwarta³ów zabudowy (39 i 40 MW) oraz terenów
komunikacji (5 KDL, 6 KDD) - ¿ywop³otem zimozielonym.
5. Zabudowa i zagospodarowanie terenu wymaga przed³o¿enia kompleksowej koncepcji do akceptacji Burmistrzowi
Miasta Turku przed opracowaniem planu zagospodarowania
terenu zieleni i poszczególnych projektów technicznych.
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6. Sposób zagospodarowania terenu zgodny z przepisami odrêbnymi.
7. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ XVI
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
zabudowy dla terenów nie zainwestowanych oznaczonych
na rysunku planu symbolami 30 MW, 31 MW, 39 MW,
44 MW
§33. 1. Jako przeznaczenie podstawowe wyznacza siê
kwarta³y zabudowy mieszkaniowej z prawem zabudowy budynkami wielorodzinnymi.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê funkcje
komplementarne zwi¹zane z obs³ug¹ mieszkalnictwa wielorodzinnego.
3. Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) zabudowa dzia³ki powinna odbywaæ siê z uwzglêdnieniem
zasad i norm projektowania realizowanych obiektów oraz
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) linia zabudowy - nieprzekraczalna w odleg³oci ustalonej
rysunkiem planu,
3) maksymalna wysokoæ zabudowy do IV kondygnacji nadziemnych,
4) dopuszcza siê rozwi¹zanie dachów jako p³askie,
5) w ramach kwarta³ów architekturê obiektów charakteryzuje
jednorodnoæ wystroju ci¹gów elewacyjnych, rozwi¹zañ
materia³owych i detalu wejciowego,
6) zabudowa i zagospodarowanie terenu wymaga przed³o¿enia kompleksowej koncepcji do akceptacji Burmistrzowi
Miasta Turku przed opracowaniem planu zagospodarowania terenu i poszczególnych projektów technicznych,
7) we wnêtrzu kwarta³u zabudowy ustala siê nastêpuj¹cy
niezbêdny program zagospodarowania terenu:
-

plac zabaw dla dzieci,

-

placyk gospodarczy,

-

zieleñ o du¿ym wystroju,

-

rekreacjê dla doros³ych,

-

podjazd gospodarczy,

-

ci¹gi komunikacyjne piesze,

-

niezbêdny program postojowy;
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8) rozmieszczenie miejsc parkingowych na zewn¹trz kwarta³u w ramach przyleg³ych pasów komunikacyjnych,
9) poziom posadowienia parterów budynków wielorodzinnych na wysokoci - maks. 1,20 m powy¿ej poziomu
terenu.

4. Zabudowa i zagospodarowanie terenu wymaga przed³o¿enia kompleksowej koncepcji do akceptacji Burmistrzowi
Miasta Turku przed opracowaniem planu zagospodarowania
poszczególnych kwarta³ów zabudowy i projektów technicznych.
5. Parametry zabudowy:
1) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy - 0,30,
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego0,30,
3) minimalna powierzchnia dzia³ki - wg stanu istniej¹cego,
4) minimalna szerokoæ dzia³ki - wg stanu istniej¹cego.
5. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ XVII
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
zabudowy dla terenu nie zainwestowanego oznaczonego
na rysunku planu symbolem 45 UP
§34. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê us³ugi
s³u¿¹ce realizacji celów publicznych.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza siê zabudowê komplementarn¹ wynikaj¹c¹ z charakteru wprowadzonych us³ug.
3. Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania
terenu.
1) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizowanymi
w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad norm projektowania
realizowanych obiektów oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) linia zabudowy nieprzekraczalna - ustalona na rysunku
planu,
3) maksymalna wysokoæ zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u¿ytkowe,
4) dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy,
spadek po³aci dachu w granicach 20o  45o,
5) dla obiektów o du¿ych gabarytach dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego wraz z jego ukszta³towaniem jako
pi¹tej elewacji budynku,
6) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego na
poziomie 30  50 cm powy¿ej poziomu terenu,
7) obowi¹zek zabezpieczenia w ramach lokalizacji dzia³ki
miejsc parkingowych, stosownie do potrzeb,
8) zapewniæ ogólnodostêpne ci¹gi piesze oraz obs³ugê komunikacyjn¹ zwi¹zan¹ z ruchem dostawczym,
9) wprowadziæ zieleñ o du¿ym wystroju:
-

w ramach zagospodarowania terenu

-

wokó³ ogrodzenia jako pas zieleni izolacyjnej,
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10) ogrodzenie dzia³ki winno byæ jako a¿urowe o wysokoci
do 1,60 m, zabrania siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych, ustala siê preferencje dla rozwi¹zañ
z u¿yciem materia³ów naturalnych jak kamieñ, ceg³a,
drewno i uzyskanie jednorodnoci materia³owej w zakresie wystroju z budynkiem podstawowym.
4. Parametry zabudowy
1) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy - 0,30,
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego
0,30,
3) minimalna powierzchnia dzia³ki - wg stanu istniej¹cego,
4) minimalna szerokoæ dzia³ki - wg stanu istniej¹cego.
5. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ XVIII
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania dla terenów nie
zainwestowanych oznaczonych na rysunku planu symbolami 47 US i 56 US
§35. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny us³ug sportu i rekreacji.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza siê zieleñ publiczn¹ miejsk¹ o du¿ym wystroju.
3. Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) dla terenu 47 US ustala siê podstawowy program obs³ugi:
-

uniwersalne boisko do gry w pi³kê no¿n¹,

-

boiska do gier zespo³owych,

-

place i obiekty zabaw dla dzieci,

-

obiekty kubaturowe jednokondygnacyjne zwi¹zane
z w/w programem, niezbêdne do jego prawid³owego
funkcjonowania.

2) dla terenu 56 US zabezpiecza siê nastêpuj¹cy program:
-

boiska do gier zespo³owych,

-

place i obiekty dla dzieci,

-

elementy ma³ej architektury.
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3) wokó³ ogrodzenia przewidzieæ zieleñ nisk¹ oraz wysok¹
(szpalery drzew),
4) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizowanymi
w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad norm projektowania
realizowanych obiektów oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
4. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.

ROZDZIA£ XIX
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania dla terenów
zainwestowanych oznaczonych na rysunku planu symbolami 6 E, 42 E, 49 E, 55 E, 72 E
§36. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych na wydzielonych dzia³kach.
2. Obiekty istniej¹cych stacji transformatorowych powinny odpowiadaæ wymogom technicznym przestrzennego
w prawid³owym kszta³towaniu krajobrazu miejskiego.
3. Sposób zagospodarowania terenów zgodny z przepisami odrêbnymi.
4. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ XX
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania dla terenów
czêciowo zainwestowanych oznaczonych na rysunku
planu symbolami 57 E/UC, 58 E/UC, 63 E/UC, 67 E/UC,
68 E/UC, 70 E/UC, 75 E/UC
§37. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza siê us³ugi komercyjne.
3. Zabudowa terenu obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad norm projektowania
realizowanych obiektów oraz warunków technicznych jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.
4. Gabaryt i forma zabudowy nowych obiektów powinny
odpowiadaæ wymogom ³adu przestrzennego w prawid³owym
kszta³towaniu krajobrazu miejskiego.
5. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ XXI
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy terenów zainwestowanych
oznaczonych na rysunku planu symbolem 65 UP
§38. 1. Jako przeznaczanie podstawowe ustala siê tereny us³ug publicznych.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza siê funkcje komplementarne, wynikaj¹ce z charakteru us³ug przeznaczenia podstawowego.
3. Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania
terenu.
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1) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizowanymi
w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad norm projektowania
realizowanych obiektów oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) linia zabudowy nieprzekraczalna - ustalona na rysunku
planu,
3) maksymalna wysokoæ zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u¿ytkowe,

4. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ XXIII
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy na terenach zainwestowanych
oraz zainwestowanych czêciowo oznaczonych na rysunku planu symbolami 52 MN, 76 MN, 77 MN, 78 MN, 79
MN, 80 MN, 82 MN, 84 MN, 85 MN, 86 MN, 87 MN

4) dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy,
spadek po³aci dachu w granicach 20o  45o,

§40. 1. Przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny
mieszkalnictwa jednorodzinnego.

5) dla obiektów o du¿ych gabarytach dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego wraz z jego ukszta³towaniem jako
pi¹tej elewacji budynku,

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê us³ugi
o charakterze nieuci¹¿liwym wbudowane w budynek mieszkalny, których powierzchnia u¿ytkowa nie mo¿e przekraczaæ
30% powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego.

6) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego na
poziomie 30  50 cm powy¿ej poziomu terenu,
7) obowi¹zek zabezpieczenia w ramach lokalizacji dzia³ki
miejsc parkingowych, stosownie do potrzeb,
8) zapewniæ ogólnodostêpne ci¹gi piesze oraz obs³ugê komunikacyjn¹ zwi¹zan¹ z ruchem dostawczym,
9) wprowadziæ zieleñ o du¿ym wystroju:
-

w ramach zagospodarowania terenu,

-

wokó³ ogrodzenia jako pas zieleni izolacyjnej,

10) ogrodzenie dzia³ki winno byæ jako a¿urowe o wysokoci
do 1,60 m, zabrania siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych, ustala siê preferencje dla rozwi¹zañ
z u¿yciem materia³ów naturalnych jak kamieñ, ceg³a,
drewno i uzyskanie jednorodnoci materia³owej w zakresie wystroju z budynkiem podstawowym.
4. Parametry zabudowy
1) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy - 0,30,
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego
0,30,
3) minimalna powierzchnia dzia³ki - wg stanu istniej¹cego,
4) minimalna szerokoæ dzia³ki - wg stanu istniej¹cego.
5. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ XXII
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
zainwestowanych oznaczonych na rysunku planu symbolami 25 KDP, 62 KDP, 74 KDP

3. Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) zabudowa dzia³ki powinna siê odbywaæ z uwzglêdnieniem
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) linia zabudowy - nieprzekraczalna w odleg³oci ustalonej
rysunkiem planu,
3) maksymalna wysokoæ zabudowy - 2 kondygnacje, w tym
poddasze u¿ytkowe, jednak nie wiêcej ni¿ 10,0 m,
4) dachy strome wielospadowe, spadek po³aci dachu
w granicach 25o 45o,
5) dopuszcza siê zabudowê z dachem p³askim,
6) mo¿liwoæ porz¹dkowania i adaptacji istniej¹cej zabudowy mieszkalnej przy czym ewentualna rozbudowa poszczególnych budynków lub realizacja nowego obiektu
gara¿owego jest dopuszczalna w granicy dzia³ki od strony
wschodniej lub pó³nocnej terenu dzia³ek,
7) w przypadku lokalizacji gara¿y nale¿y d¹¿yæ do jednorodnoci wystroju architektonicznego z budynkiem mieszkalnym,
8) gabaryty i charakter zabudowy nowych obiektów powinny
stanowiæ kontynuacjê formy architektonicznej w odniesieniu do zabudowy zrealizowanej w s¹siedztwie i odpowiadaæ wymogom ³adu przestrzennego w prawid³owym kszta³towaniu krajobrazu miejskiego,
9) maksymalna wysokoæ budynku gara¿owego - jedna kondygnacja, jednak nie wiêcej ni¿ 5,0 m w kalenicy dachu,
10) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego na
poziomie 30 50 cm powy¿ej poziomu terenu,

§39. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny parkingu na wydzielonej dzia³ce.

11) obowi¹zek zabezpieczenia stosownie do potrzeb, miejsc
parkingowych w ramach granic dzia³ki,

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne przewiduje siê zieleñ
nisk¹ o du¿ym wystroju, wkomponowan¹ w uk³ad parkingów.

12) ogrodzenie dzia³ki na ca³ej jej szerokoci od strony drogi
winno byæ wykonane jako a¿urowe, przy czym wysokoæ
ogrodzenia ustala siê do 1,60 m; zabrania siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych, ustala siê

3. Sposób zagospodarowania dzia³ki zgodny z przepisami odrêbnymi.
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preferencje dla rozwi¹zañ z u¿yciem materia³ów naturalnych jak kamieñ, ceg³a, drewno i uzyskanie jednorodnoci
materia³owej w zakresie wystroju z budynkiem mieszkalnym,
4. Parametry zabudowy.
1) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy - 0,40,
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 0,40,
3) minimalna powierzchnia dzia³ki - 450 m2,
4) minimalna szerokoæ dzia³ki
-

na terenach istniej¹cych - wed³ug stanu istniej¹cego,

-

na terenach projektowanych - 25,0 m.

5. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ XXIV
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy dla terenów zainwestowanych
oznaczonych na rysunku planu symbolami 59 MW, 66
MW, 71 MW, 73 MW
§41. 1. Jako przeznaczenie podstawowe wyznacza siê
tereny zabudowy mieszkaniowej z prawem zabudowy budynkami wielorodzinnymi.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê funkcje
komplementarne zwi¹zane z obs³ug¹ mieszkalnictwa wielorodzinnego.
3. Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) zabudowa dzia³ki powinna odbywaæ siê z uwzglêdnieniem
zasad i norm projektowania realizowanych obiektów oraz
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,

-

ci¹gi komunikacyjne piesze,

-

niezbêdny program postojowy;

7) rozmieszczenie miejsc parkingowych na zewn¹trz kwarta³u w ramach przyleg³ych pasów komunikacyjnych,
8) poziom posadowienia parterów budynków wielorodzinnych na wysokoci - maks. 1,20 m powy¿ej poziomu
terenu
9) potrzeba porz¹dkowania i modernizacji istniej¹cej zabudowy w celu podniesienia standardu zamieszkania i sprostaniu wymogom ³adu przestrzennego.
4. Parametry zabudowy:
1) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy - 0,25,
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,40,
3) minimalna powierzchnia dzia³ki - wg stanu istniej¹cego,
4) minimalna szerokoæ dzia³ki - wg stanu istniej¹cego.
5) Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje siê
odpowiednio.
ROZDZIA£ XXVIII
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania na terenach nie
zainwestowanych oznaczonych na rysunku planu symbolami 92 MN, 94 MN
§42. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego bez prawa zabudowy.
2. Tereny wymienione w ustêpie 1 stanowi¹ przed³u¿enie
istniej¹cych dzia³ek osiedla Uniejowskiego, s¹siaduj¹cych
z przedmiotowym terenem.
3. Ustala siê 100% terenu biologicznie czynnego.
4. Sposób zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami szczególnymi.

2) linia zabudowy - nieprzekraczalna w odleg³oci ustalonej
rysunkiem planu,

5. Przepisy szczególne przedstawione w rozdziale I stosuje siê odpowiednio.

3) maksymalna wysokoæ zabudowy do IV kondygnacji nadziemnych,

ROZDZIA£ XXIX

4) rozwi¹zanie dachów w przewa¿aj¹cej czêci jako p³askie,
5) w ramach kwarta³ów architekturê obiektów charakteryzuje
jednorodnoæ wystroju ci¹gów elewacyjnych, rozwi¹zañ
materia³owych i detalu wejciowego,
6) we wnêtrzu kwarta³u zabudowy ustala siê nastêpuj¹cy
niezbêdny program zagospodarowania terenu:
-

plac zabaw dla dzieci,

-

placyk gospodarczy,

-

zieleñ o du¿ym wystroju,

-

rekreacjê dla doros³ych,

-

podjazd gospodarczy,

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania na terenach
zainwestowanych oznaczonych na rysunku planu symbolami 90 Ws, 95 Ws, 100 Ws
§43. 1. Jako przeznaczenie terenu ustala siê tereny przep³ywu cieku otwartego Folusz.
2. Ciek Folusz wraz z terenem przyleg³ym stanowi lokalny
korytarz ekologiczny.
3. Wprowadza siê zakaz zabudowy w pasie min. 20,0 m
od rowu i zagospodarowania tak utworzonego pasa ochronnego zieleni¹.
4. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
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ROZDZIA£ XXX

ROZDZIA£ XXXIII

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania na terenach
nie zainwestowanych oznaczonych na rysunku planu
symbolami 89 ZPe, 91 ZPe, 93 ZPe, 96 ZPe, 99 ZPe

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy terenów zainwestowanych
oznaczonych na rysunku planu symbolem 50 P,UC/MN

§44. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny zieleni publicznej - miejskiej usytuowane na ci¹gu lokalnego korytarza ekologicznego.

§47. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny produkcji i us³ug zwi¹zane z zak³adami drobnej wytwórczoci, których ewentualna uci¹¿liwoæ zamyka siê w granicach
lokalizacji dzia³ki inwestora.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne:
1) w miejscach poszerzenia ci¹gu program sportowo-rekreacyjny.
2) teren infrastruktury technicznej.
3. Zabezpiecza siê dojazd dla obs³ugi korytarza infrastruktury technicznej.
4. Sposób zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ XXXI
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania na terenie
czêciowo zainwestowanym oznaczonym na rysunku
planu symbolem 53 ZP i 81 ZPt
§45. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê korytarze infrastruktury technicznej usytuowane na terenach zieleni publicznej  miejskiej.
2. Zabezpiecza siê dojazd dla obs³ugi korytarza infrastruktury technicznej.
3. Sposób zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami szczególnymi.
4. Przepisy szczególne przedstawione w rozdziale I stosuje siê odpowiednio.
ROZDZIA£ XXXII
Przeznaczenie zasady zagospodarowania terenów
zainwestowanych oznaczonych na rysunku planu
symbolami 97 K/ZP i 98 K/ZP
§46. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny gara¿y osiedlowych.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne przewiduje siê zieleñ
urz¹dzona, o du¿ym wystroju w ramach zagospodarowania
terenu ze szczególnym uwzglêdnieniem jej zagospodarowania od strony terenów mieszkaniowych.
3. Sposób zagospodarowania terenu dzia³ki zgodny
z przepisami odrêbnymi.
4. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza siê zabudowê mieszkaniow¹ poza ewentualnym zasiêgiem oddzia³ywania funkcji produkcyjno-us³ugowej.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizowanymi
w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad norm projektowania
realizowanych obiektów oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) linia zabudowy - nieprzekraczalna, ustalona na rysunku
planu,
3) zabezpieczenie miejsc parkingowych, stosownie do potrzeb, w ramach dzia³ki inwestora,
4) zapewnienie ci¹gów pieszych oraz obs³ugi komunikacyjnej zwi¹zanej z ruchem dostawczym,
5) wprowadziæ zieleñ o du¿ym wystroju:
-

w ramach zagospodarowania terenu dzia³ki,

-

wokó³ ogrodzenia jako pasa zieleni izolacyjnej, w szczególnoci od strony granicy wschodniej terenu m.in.
szpaler drzew,

6) dopuszcza siê mo¿liwoæ porz¹dkowania i modernizacji
istniej¹cej zabudowy w celu podniesienia standardu zamieszkania, lepszego funkcjonowania przestrzeni produkcyjno-us³ugowej oraz sprostania wymogom ³adu przestrzennego,
7) funkcja produkcyjno-us³ugowa:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy - do 3 kondygnacji
nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe,
b) dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy, spadek po³aci dachowych w granicach 20o - 40o,
c) dla obiektów o du¿ych gabarytach dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego wraz z jego ukszta³towaniem
jako pi¹tej elewacji budynku;
8) funkcja mieszkaniowa:
a) obiekt do dwóch kondygnacji w czêci nadziemnej
plus poddasze u¿ytkowe,
b) maksymalna wysokoæ do 10,50 m w kalenicy dachu,
c) dach wielospadowy o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 24o-45o,
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d) dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cych budynków z dachem
p³askim;

6) poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego na
poziomie 30  50 cm powy¿ej poziomu terenu,

9) poziom posadowienia parteru budynków na wysokoci 15
- 50 cm powy¿ej poziomu terenu,

7) obowi¹zek zabezpieczenia w ramach lokalizacji dzia³ki
miejsc parkingowych, stosownie do potrzeb,

10) ogrodzenie dzia³ki na ca³ej jej szerokoci od strony drogi
publicznej winno byæ wykonane jako a¿urowe, przy czym
wysokoæ ogrodzenia ustala siê do wys. 1,60 m; zabrania
siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych,
ustala siê preferencje dla rozwi¹zañ z u¿yciem materia³ów
naturalnych jak kamieñ, ceg³a, drewno i uzyskanie jednorodnoci materia³owej w zakresie wystroju z budynkiem
podstawowym.

8) zapewniæ ogólnodostêpne ci¹gi piesze oraz obs³ugê komunikacyjn¹ zwi¹zan¹ z ruchem dostawczym,

4. Parametry zabudowy:
1) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy - 0,35,
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,40,
3) minimalna powierzchnia dzia³ki - wg stanu istniej¹cego,
4) minimalna szerokoæ dzia³ki - wg stanu istniej¹cego.
5. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ XXXIV
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy terenów zainwestowanych
oznaczonych na rysunku planu symbolem 54 UO
§48. 1. Jako przeznaczanie podstawowe ustala siê tereny us³ug owiaty.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza siê funkcje komplementarne, wynikaj¹ce z charakteru us³ug przeznaczenia podstawowego.
3. Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania
terenu.
1) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizowanymi
w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad norm projektowania
realizowanych obiektów oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) linia zabudowy nieprzekraczalna - ustalona na rysunku
planu,
3) maksymalna wysokoæ zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze u¿ytkowe,
4) dachy strome o symetrycznym uk³adzie po³aci i kalenicy,
spadek po³aci dachu w granicach 20o  45o,
5) dla obiektów o du¿ych gabarytach dopuszcza siê zastosowanie dachu p³askiego wraz z jego ukszta³towaniem jako
pi¹tej elewacji budynku,

9) wprowadziæ zieleñ o du¿ym wystroju:
-

w ramach zagospodarowania terenu

-

wokó³ ogrodzenia jako pas zieleni izolacyjnej,

10) ogrodzenie dzia³ki winno byæ jako a¿urowe o wysokoci
do 1,60 m, zabrania siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych, ustala siê preferencje dla rozwi¹zañ
z u¿yciem materia³ów naturalnych jak kamieñ, ceg³a,
drewno i uzyskanie jednorodnoci materia³owej w zakresie wystroju z budynkiem podstawowym.
4. Parametry zabudowy
1) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy - 0,30,
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 0,30,
3) minimalna powierzchnia dzia³ki - wg stanu istniej¹cego,
4) minimalna szerokoæ dzia³ki - wg stanu istniej¹cego.
5. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ XXXV
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy terenów zainwestowanych
oznaczonych na rysunku planu symbolem 88 C/UC
§49. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê funkcjê urz¹dzeñ energetyki cieplnej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza siê us³ugi komercyjne.
3. Zabudowa terenu obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad norm projektowania
realizowanych obiektów oraz warunków technicznych jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.
4. Gabaryt i forma zabudowy nowych obiektów powinny
odpowiadaæ wymogom ³adu przestrzennego w prawid³owym
kszta³towaniu krajobrazu miejskiego.
5. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
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ROZDZIA£ XXXVI
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy terenów nie zainwestowanych
oznaczonych na rysunku planu symbolem 83 UC/MN
§50. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê us³ugi
komercyjne o charakterze nieuci¹¿liwym, usytuowane w parterze pierzei us³ugowej.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne wprowadza siê funkcjê mieszkaniow¹.
3. Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizowanymi
w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad i norm projektowania realizowanych obiektów oraz warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) linia zabudowy obowi¹zuj¹ca i nieprzekraczalna - ustalona
na rysunku planu,
3) obowi¹zek zabezpieczenia, stosownie do potrzeb, miejsc
parkingowych w ramach granic dzia³ki inwestora,
4) zapewniæ dojcie piesze i obs³ugê komunikacyjn¹ zwi¹zan¹ z ruchem dostawczym oraz zieleñ o du¿ym wystroju,
5) wysokoæ obiektów do 2 kondygnacji w czêci nadziemnej, w tym poddasze u¿ytkowe,
6) obowi¹zuje usytuowanie bry³y budynków na poszczególnych dzia³kach w sposób przedstawiony na rysunku planu,
7) poszczególne obiekty w pierzei nale¿y kszta³towaæ jednorodnie pod wzglêdem architektonicznym, poprzez zastosowanie m.in. trwa³ych tradycyjnych materia³ów budowlanych (tynk, ceg³a klinkierowa, p³ytka ceramiczna, drewno) oraz powtarzalnego detalu architektonicznego,
8) zastosowaæ jednorodny kszta³t dachu, kolorystykê pokrycia dachowego dla ca³ej pierzei (np. dachówka ceramiczna) oraz utrzymaæ w ramach pierzei jednolit¹ liniê okapu
i jednakowy spadek dachu w granicach 25o - 45o,
9) poziom posadowienia posadzki parteru budynku na wysokoci 15 - 30 cm powy¿ej poziomu terenu,
10) ogrodzenie dzia³ki od strony bocznej i tylnej winno byæ
wykonane jako a¿urowe, przy czym wysokoæ ogrodzenia
ustala siê do wys. 1,20 m; zabrania siê wykonywania
ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych, ustala siê preferencje dla rozwi¹zañ z u¿yciem materia³ów naturalnych
jak kamieñ, ceg³a, drewno i uzyskanie jednorodnoci
materia³owej w zakresie wystroju z budynkiem podstawowym.
4. Parametry zabudowy:
1) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy - 0,30
2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,35
3) minimalna powierzchnia dzia³ki - wg stanu istniej¹cego,

4) minimalna szerokoæ dzia³ki - wg stanu istniej¹cego.
5. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ XXXVII
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy terenów zainwestowanych
oznaczonych na rysunku planu symbolem 60 UC, 61 UC
§51. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny us³ug komercyjnych nieuci¹¿liwych.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizowanymi
w zakresie planowanego przeznaczenia terenu odbywaæ
siê powinna z uwzglêdnieniem zasad i norm projektowania realizowanych obiektów oraz warunków technicznych
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) linia zabudowy - nieprzekraczalna ustalona na rysunku
planu,
3) zieleñ o du¿ym wystroju ci¹gów pieszych oraz obs³ugi
komunikacyjnej zwi¹zanej z ruchem dostawczym,
4) wysokoæ obiektów - do 2 kondygnacji nadziemnych,
5) ustala siê zastosowanie dachu p³askiego wraz z jego
ukszta³towaniem jako pi¹tej elewacji budynku
6) obowi¹zuje usytuowanie bry³y budynków na poszczególnych dzia³kach w sposób przedstawiony na rysunku planu,
7) poziom posadowienia posadzki parteru budynków na
wysokoci 15 - 30 m powy¿ej poziomu terenu,
8) obowi¹zuje zakaz ogrodzeñ od strony drogi publicznej,
9) dla terenu 61 UC dopuszcza siê ogrodzenie dzia³ki od
strony bocznej i tylnej, przy czym wysokoæ ogrodzenia
ustala siê do wys. 1,20 m; zabrania siê wykonywania
ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych, ustala siê preferencje dla rozwi¹zañ z u¿yciem materia³ów naturalnych
jak kamieñ, ceg³a, drewno i uzyskanie jednorodnoci
materia³owej w zakresie wystroju z budynkiem podstawowym.
3. Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje
siê odpowiednio.
ROZDZIA£ XXXVIII
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania oraz parametry
kszta³towania zabudowy terenów czêciowo zainwestowanych oznaczonych na rysunku planu symbolem 69 UC
§52. 1. Jako przeznaczenie podstawowe ustala siê tereny us³ug komercyjnych nieuci¹¿liwych tworz¹cych centrum
us³ugowo-handlowe dla po³udniowej czêci osiedla Wyzwolenia.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
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1) zabudowa dzia³ki powinna odbywaæ siê z uwzglêdnieniem
zasad i norm projektowania realizowanych obiektów oraz
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie, wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych,
2) maksymalna wysokoæ zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna,
3) ustala siê zastosowanie dachu p³askiego wraz z jego
ukszta³towaniem jako pi¹tej elewacji budynku,
4) obowi¹zek zabezpieczenia w ramach lokalizacji dzia³ki
miejsc parkingowych, stosownie do potrzeb,
5) zapewnienie ogólnodostêpnych ci¹gów pieszych oraz
obs³ugi komunikacyjnej zwi¹zanej z ruchem dostawczym,
6) wprowadzenie zieleni o du¿ym wystroju w ramach zagospodarowania terenu,
7) poziom posadowienia parteru budynków - ± 0,00 m,
8) nale¿y nadaæ architekturze obiektów oraz wszelkim urz¹dzeniom w zakresie obs³ugi technicznej cechy estetycznego wygl¹du i zharmonizowania z otaczaj¹cym krajobrazem miejskim,
3. Zabudowa i zagospodarowanie terenu wymaga przed³o¿enia kompleksowej koncepcji do akceptacji Burmistrzowi
Miasta Turku przed opracowaniem planu zagospodarowania
terenu us³ug i poszczególnych projektów technicznych.
4. Parametry zabudowy:

- w czêci pó³nocnej przeciêcie istniej¹cych torów kolei
w¹skotorowej relacji Turek  Elektrownia Adamów
- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy o charakterze
trwa³ym 15,0 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni.
§54. 1. Ustala siê w oparciu o przepisy odrêbne, parametry i uwarunkowania nastêpuj¹ce tereny komunikacji drogowej oznaczone na rysunku planu symbolami przeznaczenia
KDL:
1) 3 KDL - ulica lokalna w ci¹gu istniej¹cej ulicy Kard.
Wyszyñskiego ³¹cz¹ca ulicê Kolsk¹ (1 KDZ) z ulic¹ Uniejowsk¹
- klasa L
- szerokoæ ulicy 20,0  25,0 m
- szerokoæ jezdni 7,0 m
- skrzy¿owanie z ulicami poprzecznymi: 1 KDZ, 4 KDL, 5
KDL, 6 KDL, 8 KDD, 11 KDD, 19 KDD, 12 kdx
- miêdzy skrzy¿owaniami 5 KDL i 8 KDD przeciêcie
g³ównego ci¹gu pieszego 35 kx,
- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
2) 4 KDL - projektowana ulica lokalna, ³¹cz¹ca ulicê 3 KDL
z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem 2 KDZ
(poza planem)
- klasa L

1) maksymalny wskanik powierzchni zabudowy - 0,65,

- szerokoæ ulicy 22,0  28,0 m

2) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,15,

- jezdnia 7,0 m

3) minimalna powierzchnia dzia³ki - wg rysunku planu,
4) minimalna szerokoæ dzia³ki - wg rysunku planu.
Przepisy ogólne przedstawione w rozdziale I stosuje siê
odpowiednio.
ROZDZIA£ XXXIX
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów komunikacji
drogowej oznaczonych symbolami KDZ, KDL, KDD
§53. 1. Ustala siê w oparciu o przepisy odrêbne, parametry i uwarunkowania nastêpuj¹ce tereny komunikacji drogowej oznaczone na rysunku planu symbolami przeznaczenia
KDZ:
1) 1 KDZ - ulica zbiorcza w ci¹gu istniej¹cej ulicy Kolskiej
³¹cz¹cej ródmiecie miasta Turku z drog¹ wojewódzk¹ nr
470 w kierunku Kocielec, Ko³o oraz z wêz³em Ko³o na
projektowanej autostradzie A2
- klasa Z
- szerokoæ ulicy 25,0  30,0 m

- skrzy¿owanie z ulicami poprzecznymi: 3 KDL, 18 KDD,
9 KDD, 22 KDD, 14 KDD, 2 KDZ, 4 KDW
- po pó³nocnej stronie parkingi oddzielone od jezdni
pasem zieleni,
- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
3) 5 KDL - ulica lokalna projektowanego osiedla MW, ³¹czy
ulicê 3 KDL z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem
2 KDZ (poza planem)
- klasa L
- szerokoæ ulicy 22,0  25,0 m
- jezdnia 7,0 m
- skrzy¿owanie z ulicami poprzecznymi: 3 KDL, 18 KDD,
16 KDD, 9 KDD (rondo), 15 KDD, 14 KDD, 2 KDZ,
- obustronne parkingi przyuliczne,
- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
4) 6 KDL - ulica lokalna istniej¹ca, obs³uguj¹ca tereny 66
MW, 71 MW, 73 MW, ³¹czy ulicê 3 KDL z ulic¹ 7 KDL

- szerokoæ jezdni 7,0 m

- klasa L

- skrzy¿owanie z ulicami poprzecznymi 3 KDL,

- szerokoæ ulicy 15,0  30,0 m
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- jezdnia 7,0 m

- klasa D

- skrzy¿owanie z ulicami poprzecznymi 3 KDL, 32 KDD,
9 KDD, 10 KDD, 7 KDL,

- szerokoæ ulicy 10,0  12,0 m

- po pó³nocnej stronie jezdni zespo³y parkingów przyulicznych, po stronie po³udniowej zespo³y gara¿y 97
i 99 K/ZP,

- przewidziane poszerzenie jedni do 6,0 m
- skrzy¿owanie z ulicami poprzecznymi 9 KDD, 6 KDL,
- istniej¹cy parking przyuliczny w rejonie 73 MW,

- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

5) 7 KDL - istniej¹ca ulica lokalna ³¹cz¹ca ulicê 6 KDL z ulic¹
oznaczon¹ na rysunku planu symbolem 2 KDZ (poza
planem)

4) 11 KDD - istniej¹ca ulica dojazdowa obs³uguj¹ca 59 MW,
65 UP, 66 MW

- klasa L
- szerokoæ ulicy 20,0 m
- jezdnia 7,0 m
- skrzy¿owanie z ulicami poprzecznymi 6 KDL, 27 KDD,
12 KDD, 28 KDD, 23 KDD, 2 KDZ, 51 kdx
- istniej¹ce parkingi przyuliczne,
- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
§55. 1. Ustala siê w oparciu o przepisy odrêbne, parametry i uwarunkowania nastêpuj¹ce tereny komunikacji drogowej oznaczone na rysunku planu symbolami przeznaczenia
KDD:
1) 8 KDD - istniej¹ca ulica dojazdowa obs³uguj¹ca osiedla 40
MW, 41 MW, 59 MW oraz orodki handlowe 34 UC, 36 U
- klasa D
- szerokoæ ulicy 22,0 m
- jezdnia 6,0 m
- skrzy¿owanie z ulicami poprzecznymi 3 KDL, 16 KDD,
9 KDD,
- obustronne parkingi przyuliczne,
- w strefie orodków 34 UC, 36 U zespo³y parkingów
(poza pasem ulicy),
- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu
2) 9a i 9b KDD - projektowana ulica dojazdowa ³¹czy ulicê 4
KDL z ulic¹ 6 KDL

- klasa D
- szerokoæ ulicy 20,0 m
- jezdnia 6,0 m
- w³¹czenie do 3 KDL, ulica zakoñczona poszerzeniem
zwrotnym,
- parkingi przyuliczne,
- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
5) 12 KDD - istniej¹ca ulica dojazdowa ³¹cz¹ca 9 KDD z ulic¹
7 KDL
- klasa D
- szerokoæ ulicy 10,0  18,0 m
- jezdnia 5,0 m
- skrzy¿owanie z ulicami poprzecznymi 9 KDD, 7 KDL,
- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
6) 13a, 13b i 13c KDD - projektowana ulica dojazdowa
obs³uguj¹ca jednostki 39  44 MW, 45 UP, stanowi¹ca
przed³u¿enie ci¹gu pieszego 35 kx, przewidywany ruch
pieszy
- klasa D
- szerokoæ 15,0 m
- jezdnia 5,0 m
- w rejonie 39 MW przewidziane poszerzenie zwrotne,
- skrzy¿owanie z ulicami poprzecznymi 16 KDD, 9 KDD,
15 KDD,

- klasa D

- po pó³nocnej stronie chodnik i cie¿ka rowerowa,

- szerokoæ ulicy 20,0  22,0 m

- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

- jezdnia 6,0 m
- skrzy¿owanie z ulicami 4KDL, 21 KDD, 17 KDD, 5 KDL
(rondo) 13 KDD, 8 KDD, 12 KDD, 10 KDD, 6 KDL,
- w rejonie terenów MW, US i UO parkingi przyuliczne,
- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
3) 10 KDD - istniej¹ca ulica dojazdowa ³¹czy ulicê 9 KDD
z ulic¹ 6 KDL

7) 14 KDD - projektowana ulica obs³uguj¹ca zespo³y gara¿y
21 K/ZP, 30 K/ZP, osiedla 17 MN i 18 MN oraz 31 MW
- klasa D
- szerokoæ ulicy 12,0 m
- jezdnia 5,0 m
- skrzy¿owanie z ulicami poprzecznymi 4 KDL, 21 KDD,
17 KDD, 5 KDL,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 153

Poz. 4184

— 16084 —

- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
8) 15a i 15b KDD - projektowana ulica obs³uguj¹ca jednostki
30 MW, 31 MW, 44 MW, 45 UP
- klasa D
- szerokoæ ulicy 18,0 m
- jezdnia 5,0 m
- skrzy¿owanie z ulicami poprzecznymi 17 KDD, 5 KDL,
13 KDD,
- ulica w czêci po³udniowej zakoñczona poszerzeniem
zwrotnym,
- po stronie wschodniej jezdni parkingi przyuliczne,
- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
9) 16a i 16b KDD - ulica dojazdowa w czêci istniej¹cej
i projektowanej MW
- klasa D
- szerokoæ ulicy 10,0  15,0 m
- jezdnia 5,0 m
- skrzy¿owanie z ulicami poprzecznymi 17 KDD, 5 KDL,
14 KDD, 8 KDD,
- parkingi przyuliczne po wschodniej czêci jezdni,
- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
10) 17a i 17b KDD - projektowana ulica obs³uguj¹ca jednostki
MN po stronie pó³nocnej i MW po jej stronie po³udniowej

- klasa D
- szerokoæ ulicy 12,0 m
- jezdnia 5,0 m
- skrzy¿owanie z ulic¹ 3 KDL oraz z 18 KDD,
- zakoñczona poszerzeniem zwrotnym (20 KDD),
- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
13) 21 KDD - projektowana ulica obs³uguj¹ca zabudowê 17
MN i 18 MN
- klasa D
- szerokoæ ulicy 12,0 m
- jezdnia 5,0 m
- skrzy¿owanie z ulicami 9 KDD i 14 KDD,
- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
14) 22 KDD - projektowana ulica obs³uguj¹ca 7 MN i 8 MN oraz
gara¿e 9 K/ZP
- klasa D
- szerokoæ ulicy 9,0 m
- jezdnia 3,5 m jednokierunkowa oraz 5,0 m dwukierunkowa w rejonie zjazdu do gara¿y 9 K/ZP
- wjazd i wyjazd w ulicê 4 KDL
- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
15) 23 KDD - istniej¹ca ulica obs³uguj¹ca 76 MN i 77 MN

- klasa D

- klasa D

- szerokoæ ulicy 21,0 m

- szerokoæ ulicy 10,0 m

- jezdnia 6,0 m

- jezdnia 5,0 m

- skrzy¿owanie z ulicami 18 KDD, 16 KDD, 9 KDD, 15
KDD, 14 KDD,

- wjazd z 7 KDL, poszerzenie zwrotne na koñcu ulicy,

-

parkingi przyuliczne po obu stronach,

-

nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,

11) 18 KDD - projektowana ulica obs³uguj¹ca 10, 11, 13, 14
MN, 26 i 27 UC
- klasa D
- szerokoæ ulicy 12,0 m
- jezdnia 5,0 m
- skrzy¿owanie z ulicami poprzecznymi 5 KDL, 17 KDD,
19 KDD, 20 KDD, 4 KDL
- nieprzekraczalna odleg³oæ zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
12) 19-20 KDD - projektowana ulica obs³uguj¹ca zabudowê 10
MN, 11 MN, 13 MN i 14 MN

16) 24 KDD - istniej¹ca ulica obs³uguj¹ca 77 MN i 78 MN
- klasa D
- szerokoæ ulicy 8,0 m
- jezdnia 5,0 m
- wjazd z ulicy 28 KDD, poszerzenie zwrotne na koñcu
ulicy,
17) 25 KDD - istniej¹ca ulica obs³uguj¹ca 78 MN i 79 MN
- klasa D
- szerokoæ ulicy 8,0 m
- jezdnia 5,0 m
- wjazd z ulicy 28 KDD, poszerzenie zwrotne na koñcu
ulicy,
18) 26 KDD - istniej¹ca ulica obs³uguj¹ca 79 MN i 80 MN
- klasa D
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- szerokoæ ulicy 8,0 m
- jezdnia 5,0 m
- wjazd z ulicy 28 KDD, poszerzenie zwrotne na koñcu
ulicy,
19) 27 KDD - ulica dojazdowa obs³uguj¹ca 80 MN, 84 MN, 85
MN i 86 MN o charakterze zbiorczym dla osiedla Polna
- klasa D
- szerokoæ ulicy 12,0  18,0 m
- jezdnia 5,0 m z poszerzeniami,
- skrzy¿owanie z ulicami poprzecznymi 7 KDL, 30 KDD,
28 KDD, 29 KDD,
- dwa poszerzenia zwrotne na koñcu ulicy.
20) 28 KDD - ulica dojazdowa obs³uguj¹ca 82 MN, o charakterze zbiorczym dla osiedla Polna
- klasa D
- szerokoæ ulicy 10,0 m
- jezdnia 5,0 m
- skrzy¿owanie z ulicami 7 KDL, 24 KDD, 25 KDD, 26
KDD, 27 KDD
21) 29 KDD - ulica dojazdowa ³¹cz¹ca ulicê 27 KDD z ulic¹ 31
KDD
- klasa D
- szerokoæ ulicy 5,0 m z poszerzeniami,
- jezdnia 3,0 m jednokierunkowa,
22) 30 KDD - ulica dojazdowa ³¹cz¹ca ulicê 27 KDD z ulic¹ 31
KDD
- klasa D
- szerokoæ ulicy 5,0 m z poszerzeniami
- jezdnia 3,0 m jednokierunkowa,
23) 31 KDD - ulica obs³uguj¹ca zabudowê 87 MN
- klasa D
- szerokoæ ulicy 10,0 m
- jezdnia 5,0 m
- skrzy¿owanie z 29 KDD i 30 KDD,
- poszerzenie zwrotne,
24) 32 KDD - ulica dojazdowa obs³uguj¹ca gara¿e 97 K/ZP i 98
KZP
- klasa D
- szerokoæ ulicy 10,0 m
- jezdnia 5,0 m
- w³¹czenie w ulicê 6 KDL
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ROZDZIA£ XL
Przeznaczenie i zagospodarowanie terenów komunikacji
pieszo-jezdnej oznaczonych symbolami kx i kdx
§56. Ustala siê nastêpuj¹ce tereny ci¹gów pieszych
i pieszo-jezdnych:
1) 22 kx - ci¹g pieszy prowadz¹cy z terenów zlokalizowanych
na wschód od ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KDZ (poza planem)
- szerokoæ pasa - 6,0 m
2) 35 kx - ci¹g pieszy zlokalizowany na przed³u¿eniu osi
g³ównego ci¹gu pieszego prowadz¹cego od cis³ego centrum miasta - Rynku poprzez pasa¿ us³ugowo-handlowy
osiedla Górniczego do centrum us³ugowego osiedla Wyzwolenia
- szerokoæ pasa min. 4,0 m
3) 12 kdx - ci¹g pieszo-jezdny obs³uguj¹cy zabudowê mieszkaniow¹ 11 MN
- szerokoæ - 8,0 m zwê¿enie przy istniej¹cym budynku
mieszkalnym
- w³¹czenie do ulic 3 KDL i 28 KDD
4) 46 kdx - ci¹g pieszo-jezdny prowadz¹cy z terenów zlokalizowanych na wschód od ulicy oznaczonej na rysunku
planu symbolem 2 KDZ (poza planem), wlot na ulicê 2 KDZ
zakoñczony poszerzeniem
- szerokoæ - 12,0 m
- w³¹czenie do ulicy 2 KDZ oraz ci¹gu pieszo jezdnego
- 9 KDD
5) 48 kdx - ci¹g pieszo-jezdny obs³uguj¹cy rejon 50 P,UC/MN
- szerokoæ - 10,0 m
- w³¹czenie do ci¹gów pieszo-jezdnych 46 kdx i 51 kdx
6) 51 kdx - ci¹g pieszo-jezdny obs³uguj¹cy tereny 52 MN
- szerokoæ - 8,0 m
- w³¹czenie do ulicy 7 KDL oraz ci¹gu pieszo-jezdnego
48 kdx
7) 64 kdx - ci¹g pieszo-jezdny obs³uguj¹cy tereny 65 UP oraz
63 E/UC
- szerokoæ - 5,0 m
- w³¹czenie do ulicy 11 KDD.
DZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§57. 1. W czêci objêtej niniejszym planem trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w granicach ulic: Dobrska Szosa, S³oneczna, Uniejowska, Niepodleg³oci  uchwa³a Nr XVII/191/2000
z dnia 14.03.2000 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego
Nr 24 poz. 267 z dnia 18.04.2000 r.)
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2. Trac¹ moc plany zagospodarowania przestrzennego:
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polnej w Turku - uchwa³a Nr XXIII/247/2000
z dnia 24.10.2000 r (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 84 poz. 1119 z dnia 01.12.2000 r).
2) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyzwolenia-Pó³noc w Turku  uchwa³a
XXVIII/295/01 z dnia 26.04.2001 r. (Dz. Urz. Województwa
Wielkopolskiego nr 69 z dnia 15.06.2001 r.)
§58. Okrela siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku
z uchwaleniem niniejszego planu w wysokoci 30%.

Poz. 4184

§59. Przeznacza siê grunty rolne na cele nierolne. Teren
objêty opracowaniem uzyska³ zgodê na wy³¹czenie gruntów
rolnych z produkcji rolnej w drodze procedury ogólnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.
Turku, uchwalonego w 1994 r.
§60. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Turku.
§61. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Jerzy Weso³owski
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr XXIX/311/05
Rady Miejskiej Turku
z dnia 15 wrzenia 2005 r

OWIADCZENIE O ZGODNOCI ZE STUDIUM
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie Osiedla Wyzwolenia wyznaczony:
- od wschodu - planowan¹ ulic¹ zbiorcz¹ ³¹cz¹c¹ ul. Uniejowsk¹ z Alej¹ Jana Paw³a II,
- od po³udnia - Osiedlem Uniejowskim,
- od zachodu - ul. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego,
- od pó³nocy - ul. Szos¹ Kolsk¹
obejmuje tereny, które w obowi¹zuj¹cym studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
le¿¹ w ca³oci w strefie
-

B - MW - strefa mieszkaniowa o przewadze zabudowy
wielorodzinnej.

Najwy¿szy potencja³ demograficzno - spo³eczny o wysokim stopniu wyposa¿enia w us³ugi ogólnomiejskie
i ponadlokalne.
Przewidywany dalszy rozwój mieszkalnictwa i us³ug,
podniesienie standardu zamieszkania oraz wykszta³cenie centrum ogólnomiejskiego.
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce dla
organów gminy przy sporz¹dzaniu planów miejscowych.
W zwi¹zku z powy¿szym stwierdzam, i¿ przyjête rozwi¹zania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Turku w rejonie Osiedla Wyzwolenia Pó³noc s¹ zgodne
ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Turku, przyjêtym uchwa³¹ Nr XL/406/
02 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 wrzenia 2002 r.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr XXIX/311/05
Rady Miejskiej Turku
z dnia 15 wrzenia 2005 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ TURKU
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku
w rejonie osiedla Wyzwolenia (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Rada Miejska Turku postanawia podtrzymaæ stanowisko
Burmistrza o nieuwzglêdnieniu uwag, wymienionych na licie
z dnia l wrzenia 2005 r., przedstawionej Radzie w myl art.
17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, bowiem podziela argumenty Burmistrza.
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UCHWA£A Nr XXXII/209/2005 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 22 wrzenia 2005 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.
poz. 2086) po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu Gostyñskiego, Rada Miejska w Poniecu uchwala co nastêpuje:
§1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych:
- ulicê Krótk¹ w Poniecu o przebiegu zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1 do uchwa³y,

- ulicê Dworcow¹ w Poniecu na odcinku oznaczonym
A  B zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ponieca.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Eugeniusz Nowak
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4186
UCHWA£A Nr XXVI/219/2005 RADY GMINY £UBOWO
z dnia 23 wrzenia 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w £ubowie dla obszaru czêci dzia³ek o nr ewid. 74/4 i 73/2
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. ze
zmianami) Rada Gminy £ubowo uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego w £ubowie dla obszaru czêci dzia³ek o nr ewid. 74/4 i 73/2.
2. Granice obszaru objêtego uchwa³¹ stanowi granica
naniesiona na rysunku planu. Rysunek planu stanowi integraln¹ czêæ uchwa³y - za³¹cznik nr 1.
3. Obszar i zakres opracowania planu s¹ zgodne z uchwa³ami Rady Gminy £ubowo w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego w £ubowie: Nr XXI/188/
05 z dnia 24 marca 2005 r. i Nr XXXVIII/573/02 z dnia 9 lipca
2002 r. w sprawie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy £ubowo.
4. Plan miejscowy sk³ada siê z treci niniejszej uchwa³y
oraz integralnych czêci:
1) rysunku planu - w skali 1:1.000 - za³¹cznik nr 1,
2) rozstrzygniêcia w sprawie rozpatrzenia wniosków z³o¿onych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego - za³¹cznik nr 2,
3) rozstrzygniêcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu planu w czasie wy³o¿enia do publicznego
wgl¹du - za³¹cznik nr 3,
4) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w planie
zadañ z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy za³¹cznik nr 4.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. 1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y
jest mowa o:
1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,

3) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy £ubowo,
4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
6) przedsiêwziêciach, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu mo¿e byæ wymagany lub o przedsiêwziêciach
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia wymienione w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r., w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem
przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
na rodowisko - Dz.U. Nr 257 z dnia 3 grudnia 2004 r.,
7) siedlisku przyrodniczym - nale¿y przez to rozumieæ obszar
okrelony w ustawie o ochronie przyrody tj. obszar l¹dowy lub wodny, naturalny lub pó³naturalny lub antropogeniczny wyodrêbniony w oparciu o cechy geograficzne,
abiotyczne i biotyczne okrelony w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880
z 2004 r.),
8) froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czêæ dzia³ki
budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa siê
g³ówny wjazd lub wejcie na dzia³kê,
9) ma³ej gastronomii - nale¿y przez to rozumieæ lokal gastronomiczny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, posiadaj¹cym najwy¿ej jeden lokal mieszkalny.
§3. 1. Zakres opracowania planu obejmuje nastêpuj¹c¹
problematykê okrelon¹ w art. 15 ust. 2 ustawy:
1) okrelenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu;
2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5) wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych;
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6) parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym: linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy;
7) szczegó³owe zasady podzia³u nieruchomoci objêtych planem;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej;
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;
10)stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
2. Zakres opracowania nie obejmuje okrelenia granic
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów z uwagi na nie wystêpowanie wymienionych terenów
i obiektów w obszarze opracowania. Ustala siê, ¿e nie wystêpuje potrzeba okrelenia szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu w tym
zakaz zabudowy.
§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
1. granica obszaru opracowania,
2. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
3. nieprzekraczalne linie zabudowy,

Poz. 4186

udzia³ drewna i kamienia naturalnego w p³aszczyznach
elewacji i ogrodzeñ.
2. W zagospodarowaniu dzia³ek nale¿y stosowaæ gatunki
rolin, charakterystyczne dla danego siedliska przyrodniczego. Nale¿y zadbaæ o jak najwiêksz¹ ró¿norodnoæ gatunków i w³aciw¹ kompozycjê zieleni.
3. Elementy ma³ej architektury i nawierzchnie stosowaæ
w nawi¹zaniu do lokalnych wzorców i przy zastosowaniu
tradycyjnych materia³ów.
§7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Nakazuje siê respektowaæ wskaniki okrelone w §10
ust. 3.
2. Nale¿y wykonaæ wiercenia w miejscu lokalizacji ka¿dego
budynku, pozwalaj¹ce okreliæ mo¿liwoæ podpiwniczenia, sposób posadowienia oraz rodzaj konstrukcji obiektu.
3. W zakresie ochrony przeciwpo¿arowej, ustala siê obowi¹zek uzgadniania dokumentacji projektowej obiektów budowlanych wymienionych w przepisach szczególnych.
4. Zachowaæ naturalne ukszta³towanie terenu.
5. Zakazuje siê odprowadzaæ nieczystoci p³ynne do gruntu.
6. Dla odprowadzenia wód opadowych ustala siê rozwi¹zania indywidualne w postaci studni ch³onnych lub odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokó³ zabudowañ.

4. teren wolny od zabudowy wzd³u¿ kanalizacji sanitarnej.

7. Zaopatrzenie w ciep³o powinno siê odbywaæ ze róde³
ciep³a opalanych paliwami ekologicznymi.

ROZDZIA£ II

8. Odpady komunalne i komunalno - podobne nale¿y gromadziæ w granicach posesji, w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany wywóz na sk³adowisko odpadów.

Przepisy szczegó³owe
§5. Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:
1. Ustala siê teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczony na rysunku planu symbolem MN, na którym
przeznaczeniem podstawowym s¹ budynki mieszkalne,
wraz z budynkami gospodarczymi lub gara¿ami. Przeznaczenie dopuszczalne mog¹ stanowiæ us³ugi bytowe: handel, ma³a gastronomia, us³ugi turystyczne, urz¹dzenia
zwi¹zane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej. Przeznaczenie dopuszczalne mo¿e byæ zlokalizowane w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym, posiadaj¹cym najwy¿ej
jeden lokal mieszkalny, przy czym us³ugi stanowi¹ce przeznaczenie dopuszczalne nie mog¹ zajmowaæ wiêcej ni¿
30% powierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego.

9. Odprowadzenie cieków poprzez sieæ kanalizacyjn¹ do
oczyszczalni w £ubowie.
10. Wprowadziæ zieleñ ozdobn¹ oraz zadrzewienia i zakrzewienia na granicy dzia³ek. Stosowaæ roliny z przewag¹
gatunków rodzimych, dostosowane do danego siedliska
przyrodniczego.
11. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MN przeznaczenie
podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne nie mog¹
nale¿eæ do przedsiêwziêæ dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany ani do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko.

§6. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

§8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków:

1. Projektowana zabudowa winna nawi¹zywaæ do tradycyjnych wzorców architektonicznych stosowanych na terenach wiejskich. W tym celu nale¿y respektowaæ parametry
i wskaniki okrelone w §10, a ponadto stosowaæ lokalne
detale, konwencjonaln¹ kolorystykê i charakterystyczne
rozwi¹zania materia³owe - jasne kolory tynków, znacz¹cy

1. Z uwagi na po³o¿enie obszaru opracowania w strefie
wystêpowania stanowisk archeologicznych inwestorzy
s¹ zobowi¹zani do zlecenia sta³ego nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego nad ca³oci¹ prac ziemnych
(a w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych zobowi¹zani s¹ do zlecenia ratowniczych badañ archeologicz-
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nych w celu sporz¹dzenia ewidencji obiektów zabytkowych oraz skróconej dokumentacji naukowej tych partii
obiektów, które nastêpnie ulegn¹ bezpowrotnemu zniszczeniu w trakcie prac budowlanych). Sposób realizacji
w/w warunków konserwatorskich winien byæ ustalony
z Wydzia³em Archeologicznym Wojewódzkiego Urzêdu
Ochrony Zabytków w Poznaniu.
§9. Okrela siê nastêpuj¹ce wymogi wynikaj¹ce z potrzeby kszta³towania przesoleni publicznych:
1. Reklamy na budynkach i reklamy wolnostoj¹ce nale¿y
obj¹æ okrelonymi standardami grafiki, liternictwa, kolorystyki. Reklamy wolnostoj¹ce wzd³u¿ drogi nale¿y umieszczaæ na standardowych stela¿ach przy zachowaniu jednolitej wysokoci nie zagra¿aj¹cej bezpieczeñstwu na drogach.
2. Elementy zagospodarowania dzia³ek typu: bramy, forma
grafiki numeracji domów, miejsca na odpady powinny byæ
zbli¿one w doborze materia³em i kolorystyk¹.
3. Na terenie dzia³ek wprowadziæ zieleñ przydomow¹
w czêci frontowej oraz domow¹ w postaci zielonych
balkonów, werand i tarasów.
4. Dla utrzymania ³adu przestrzeni publicznej nale¿y egzekwowaæ od w³acicieli wymogu porz¹dku na terenie przyleg³ym do nieruchomoci oraz estetycznego wygl¹du cian
i pokryæ dachowych.
5. Nale¿y respektowaæ zasady okrelone w §6 ust. 1-3 oraz
w §7 ust. 10.
§10. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1. Nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy przyj¹æ w odleg³oci 35
m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi krajowej KDK5.
2. Parametry zabudowy:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne:
a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze o ³¹cznej
wysokoci nie przekraczaj¹cej od poziomu terenu
do kalenicy dachu 9,5 m. Dopuszcza siê wy¿sze
elementy techniczne, np. kominy, ale nie przekraczaj¹ce wysokoci 15,0 m npt,
b) dachy strome o nachyleniu 25°-45° z kalenicami
ustawionymi zgodnie z rysunkiem planu,
c) pokrycie dachów: dachówka, materia³y imituj¹ce
dachówkê lub inne tradycyjne materia³y, pokryciowe w gamie kolorów od szarego poprzez brunatny,
ceglasty do ciemnoczerwonego,
d) jasne kolory tynków z dopuszczeniem stosowania
drewna i kamienia w elewacjach,
2) budynki gospodarcze na terenie MN:
a) nale¿y sytuowaæ zgodnie z rysunkiem planu albo
jako dobudowane do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza siê równoleg³e przesuniêcia budynków gospodarczych w g³¹b dzia³ki,
przy uwzglêdnieniu terenu wolnego od zabudowy
wzd³u¿ kanalizacji sanitarnej

b) wysokoæ od poziomu terenu do okapu dachu
maksymalnie 4 m,
c) maksymalna powierzchnia 50 m2,
d) dachy strome, nawi¹zuj¹ce do dachów budynków
mieszkalnych jednorodzinnych,
e) dopuszcza siê zlokalizowanie dodatkowego gara¿u
w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego,
3) pomieszczenia przeznaczenia dopuszczalnego:
a) przeznaczenie dopuszczalne na terenie MN mo¿e
byæ zlokalizowane w obrêbie kubatury budynku
mieszkalnego lub mo¿e byæ dobudowane do niego
od strony bocznej lub tylnej,
b) obowi¹zuj¹ warunki okrelone w ust. 2 pkt 1, lit. a,
b, c, d przy czym dopuszcza siê prostopad³e ustawienie kalenicy dachowej w stosunku do kalenicy
budynku mieszkalnego.
3. Wskaniki dotycz¹ce zagospodarowania terenu:
1) maksymalny procent zabudowanej powierzchni dzia³ki
na terenie MN - 25%,
2) minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni
dzia³ki na terenie MN - 55%.
§11. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zasady podzia³u nieruchomoci:
1. Dopuszcza siê korektê zaznaczonych na rysunku planu
podzia³ów na dzia³ki budowlane pod warunkiem ¿e nie
spowoduje ona zmniejszenia wielkoci dzia³ek o wiêcej ni¿
10%.
2. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek.
3. Zakazuje siê wtórnych podzia³ów dzia³ek.
§12. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1. Komunikacja
1) dla obs³ugi komunikacyjnej terenu ustala siê uk³ad drogowy który tworz¹:
a) istniej¹cy pas drogowy oznaczony symbolem KD o szerokoci 8,0 m wzd³u¿ drogi krajowej pe³ni¹cy funkcjê drogi
serwisowej,
b) istniej¹cy wjazd z drogi krajowej na drogê serwisow¹.
2. Zaopatrzenie w wodê ustala siê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
3. Odprowadzenia cieków socjalno-bytowych do istniej¹cej
kanalizacji sanitarnej.
4. Wody opadowe odprowadziæ indywidualnie na teren dzia³ki.
5. Energiê elektryczn¹ doprowadziæ z istniej¹cej sieci energetycznej.
6. Zaopatrzenie w gaz z istniej¹cej sieci gazowej u³o¿onej
wzd³u¿ drogi krajowej.
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7. Zaopatrzenie w ciep³o powinno siê odbywaæ ze róde³
ciep³a opalanych paliwami ekologicznymi
8. W zakresie telekomunikacji zaopatrzenie w ³¹cza z istniej¹cej sieci.
9. Dopuszcza siê lokalizowanie na terenach budownictwa
jednorodzinnego urz¹dzeñ technicznych obs³ugi obiektów
budowlanych i obiektów pomocniczych s³u¿¹cych zaopatrzeniu w wodê, energiê elektryczn¹ oraz zwi¹zane
z odprowadzeniem cieków lub innymi elementami uzbrojenia pod warunkiem uzyskania odpowiedniej s³u¿ebnoci
gruntowej.
10. Inne elementy uzbrojenia - na warunkach okrelonych
w przepisach szczególnych.
§13. Do czasu zrealizowania okrelonego w planie zagospodarowania terenu dopuszcza siê dotychczasowe u¿ytkowanie rolnicze.

ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§14. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokoci 8%.
§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
£ubowo.
§16. Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale wraz
z za³¹cznikiem graficznym nr 1 - rysunek planu stanowi¹cym
integraln¹ czêæ uchwa³y, podlegaj¹ publikacji w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§17. Uchwa³a w sprawie niniejszego planu wchodzi
w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia jej w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Józef Krokos

4187
UCHWA£A Nr XXIII/163/2005 RADY GMINY BUDZYÑ
z dnia 29 wrzenia 2005 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych Gminy Budzyñ
z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa,
udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci oraz ustalania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203
oraz z 2005 r. Nr 175 poz. 1457 i Nr 172 poz. 1441) oraz art.
34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65
poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851,
z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264,
Nr 123 poz. 1291 Nr 210, poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 14 poz. 114 i Nr 64 poz. 565) Rada Gminy Budzyñ
uchwala, co nastêpuje:

2. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwa³y jest
pomoc¹ de minimis, a jej udzielanie nastêpuje zgodnie
z warunkami okrelonymi w rozporz¹dzeniu KE Nr 69/2001
z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de
minimis (Dz.U. WE L10 z 13.01.2001 r.)

§1. 1. Okrela siê szczegó³owe zasady i tryb umarzania
wierzytelnoci jednostek organizacyjnych Gminy Budzyñ
z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê
przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania na raty tych nale¿noci zwanych
dalej wierzytelnociami wobec osób fizycznych, osób prawnych, a tak¿e jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych
osobowoci prawnej - zwanych dalej d³u¿nikami.

4. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o wierzytelnoci - rozumie siê przez to nale¿noæ pieniê¿n¹, o której mowa
w ust. 1, przypadaj¹c¹ od jednego d³u¿nika wraz z nale¿nymi
odsetkami i kosztami dochodzenia nale¿noci wed³ug stanu
na dzieñ rozstrzygniêcia, a je¿eli nale¿noæ g³ówna zosta³a
zap³acona a pozosta³y do zap³aty odsetki i koszty - sumê tych
nale¿noci ubocznych.

3. Uchwa³ê stosuje siê do przedsiêbiorców, dla których
wartoæ planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwa³y, ³¹cznie z wartoci¹ pomocy de
minimis uzyskanej przez danego przedsiêbiorcê w ró¿nych
formach i z ró¿nych róde³, w okresie 3 kolejnych lat poprzedzaj¹cych dzieñ jej udzielenia, nie przekracza kwoty stanowi¹cej równowartoæ 100 tys. euro brutto.
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§2. 1. Wierzytelnoæ podlega umorzeniu, je¿eli jej wysokoæ nie przekracza kosztów op³at pocztowych zwi¹zanych
z jej dochodzeniem.
2. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub
czêci, je¿eli:
1) wierzytelnoci nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego postêpowania likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c maj¹tku,
3) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci, lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e postêpowanie
egzekucyjne by³oby d³ugotrwa³e, a istniej¹ uzasadnione
wzglêdy spo³eczne lub gospodarcze przemawiaj¹ce za
umorzeniem wierzytelnoci,
6) za umorzeniem przemawia uzasadniony interes publiczny.
3. Umorzenie wierzytelnoci w przypadku, gdy oprócz
d³u¿nika g³ównego, zobowi¹zane s¹ inne osoby, mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodz¹ wobec
wszystkich zobowi¹zanych.
4. Umorzenie w przypadku okrelonym w ust. 1 nastêpuje z urzêdu.
5. Umorzenie w przypadku okrelonym w ust. 2 pkt 3
mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w przypadku okrelonym w ust. 2 pkt 1, 2, 4, 5 i 6 - na wniosek d³u¿nika lub
z urzêdu.
6. Umorzenia wierzytelnoci, o których mowa w ust. 2 pkt
1, 2 i 4 nie stanowi¹ pomocy publicznej w rozumieniu art. 87
ust. 1 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, gdy¿
nie spe³niaj¹ wszystkich przes³anek pomocy zawartych w tym
przepisie.
7. Umorzenia wierzytelnoci, o których mowa w ust. 2 pkt
3, 5 i 6 bêd¹ udzielane na zasadach dotycz¹cych pomocy de
minimis.
§3. 1. Umorzenie wierzytelnoci g³ównej skutkuje umorzeniem wierzytelnoci ubocznych. Je¿eli umorzenie dotyczy
czêci wierzytelnoci g³ównej, w odpowiednim stosunku do
tej wierzytelnoci podlegaj ¹ umorzeniu wierzytelnoci uboczne.
2. Je¿eli umorzenie dotyczy tylko czêci wierzytelnoci,
nale¿y okreliæ termin zap³aty pozosta³ej czêci wierzytelno-

Poz. 4187

ci. W przypadku, gdy d³u¿nik nie dotrzyma³ terminu zap³aty,
umorzenie mo¿e byæ cofniête.
§4. 1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi organ uprawniony do umarzania
wierzytelnoci, na wniosek d³u¿nika, mo¿e odroczyæ termin
sp³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci, albo roz³o¿yæ p³atnoæ
ca³oci lub czêci wierzytelnoci na raty.
2. Od wierzytelnoci, które termin zap³aty odroczono lub
któr¹ roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za zw³okê, za
okres od dnia rozstrzygniêcia lub up³ywu terminów zap³aty
okrelonych przez organ uprawniony do podejmowania rozstrzygniêæ.
3. Je¿eli d³u¿nik nie uici w terminie albo w pe³nej
wysokoci choæby jednej raty wierzytelnoci, pozosta³a do
sp³aty wierzytelnoæ staje siê natychmiast wymagalna wraz
z nale¿nymi odsetkami za zw³okê, w tym równie¿ odsetkami,
o których mowa w ust. 2.
4. Za termin zap³aty przyjmuje siê dzieñ uznania rachunku bankowego wierzyciela.
§5. Umorzenie wierzytelnoci oraz udzielenie ulg, o których mowa w §4, wymaga formy pisemnej.
§6. 1. Do umarzania wierzytelnoci uprawniony jest:
1) kierownik jednostki organizacyjnej gminy - gdy wierzytelnoæ nie przekracza kwoty 500 z³.
2) kierownik jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy
Budzyñ, gdy wierzytelnoæ przekracza kwotê 500 z³.
2. Przez wartoæ wierzytelnoci, o której mowa w ust. 1,
rozumie siê nale¿noæ g³ówn¹ ³¹cznie z sum¹ nale¿noci
ubocznych.
§7. Traci moc uchwa³a Nr XV/106/2000 Rady Gminy Budzyñ z dnia 14 wrzenia 2000 r. w sprawie szczegó³owych
zasad i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych Gminy z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie
stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci oraz ustalania
organów do tego uprawnionych.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Budzyñ.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2006 r.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Zdzis³aw Rejek
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UCHWA£A Nr XX/155/05 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ
z dnia 29 wrzenia 2005 r.
w sprawie nadania skwerowi imienia Jana Paw³a II
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Dobrej uchwala, co
nastêpuje:
§1. Czêci Placu Wojska Polskiego w m. Dobra, po³o¿onemu na dzia³ce ewid. nr 1732/1 zapisanej w KW 32314, bêd¹cej
w³asnoci¹ komunaln¹ Gminy Dobra nadaje siê nazwê Skwer
im. Jana Paw³a II.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dobrej.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz ¯erkowski
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4189
UCHWA£A Nr XX/162/05 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ
z dnia 29 wrzenia 2005 r.
zmieniaj¹c¹ Uchwa³ê Nr XVII/130/05 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zmienionej Uchwa³¹
Nr XIX/152/05 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 90f ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r.,
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Dobrej
uchwala, co nastêpuje:
§1. W Uchwale Nr XVII/130/05 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. Nr 53, poz. 1661), zmienionej Uchwa³¹ Nr XIX/152/05
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. Nr 119, poz. 3251) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

§3 pkt 2 tiret drugie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na
terenie Gminy Dobra otrzymuje brzmienie:
dochód miesiêczny na cz³onka rodziny ucznia wy¿szy ni¿
70,00 z³ netto i nie przekraczaj¹cy 180,00 z³ netto  II
grupa
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Dobrej.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
() Eugeniusz ¯erkowski

4190
UCHWA£A Nr XXIII/206/05 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
z dnia 30 wrzenia 2005 r.
w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ul. Podgórnej i ul. Armii Poznañ
oraz nadania nazwy Rondu przy ul. Poznañskiej w Witkowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska
w Witkowie uchwala, co nastêpuje:

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§1. 1. Nadaje siê ulicy - dotychczasowej Podgórnej oraz
Armii Poznañ - do skrzy¿owania z ul. Czerniejewsk¹ - nazwê
Jana Paw³a II.

§5. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Nadaje siê nazwê rondu przy ul. Poznañskiej w Witkowie Rondo im. Jana Paw³a II.
§2. Po³o¿enie ulicy i Ronda o którym mowa w §1 okrela
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§4. Traci moc uchwa³a Nr 35/V/90 z dnia 22 padziernika
1990 r. w czêci objêtej niniejsz¹ uchwa³¹.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
() Bogus³aw Mo³odecki
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4191
UCHWA£A Nr XXIII/209/05 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
z dnia 30 wrzenia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci oraz szczegó³owych warunków przyznawania
i zwrotu zasi³ku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy spo³ecznej
z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 543 z pón. zm.)
Rada Miejska w Witkowie uchwala, co nastêpuje:

3) dochód na osobê w rodzinie nie przekracza kwoty okrelonej w art. 8 ustawy o pomocy spo³ecznej,

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki udzielania zasi³ku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie z zasi³ku mog¹
korzystaæ osoby, które:

5) zasi³ku udziela siê w wysokoci 1.000,00 z³. (jeden tysi¹c
z³otych).

1) posiadaj¹ status bezrobotnego i zamierzaj¹ podj¹æ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w celu utworzenia miejsca pracy dla
siebie, a tak¿e dla najbli¿szych cz³onków rodziny (wspó³ma³¿onek, dzieci),

4) przedstawi¹ plan wykorzystania udzielonego zasi³ku,

§2. Zasi³ek podlega zwrotowi w ca³oci lub w czêci
w zale¿noci od przypadaj¹cego dochodu w stosunku do
przyjmowanego kryterium dochodowego:
1) w odniesieniu do osoby samotnej:

2) nie posiadaj¹ odpowiednich rodków finansowych, co jest
potwierdzone wywiadem rodzinnym,
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2) w odniesieniu do osoby w rodzinie lub rodziny:





 
  







§4. Zwrot zasi³ku nastêpuje w Banku Spó³dzielczym na
konto Orodka Pomocy Spo³ecznej w Witkowie.

wysokoci i warunków przyznania zasi³ku na gospodarcze
usamodzielnienie.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo i Kierownikowi Miejsko - Gminnego
Orodka Pomocy Spo³ecznej.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§6. Traci moc uchwa³a Nr XVIII/121/96 Rady Miejskiej
w Witkowie z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie okrelenia

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
() Bogus³aw Mo³odecki
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4192
UCHWA£A Nr XXIII/210/05 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
z dnia 30 wrzenia 2005 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Na podstawie art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. O pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593
ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co
nastêpuje:
§1. Wydatki ze rodków przeznaczonych przez orodek
pomocy spo³ecznej na pomoc rzeczow¹, zasi³ki okresowe
i zasi³ki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegaj¹
zwrotowi w czêci lub w ca³oci, je¿eli dochód na osobê
w rodzinie osoby zobowi¹zanej do zwrotu przekracza kwotê
kryterium dochodowego okrelonego w ustawie o pomocy
spo³ecznej.
§2. Wysokoæ zwrotu wydatków poniesionych na wiadczenia okrelone w §1 z wyj¹tkiem pomocy rzeczowej
w formie gor¹cego posi³ku ustala siê zgodnie z tabel¹ stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3. W szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie
sytuacjach, zw³aszcza gdy ¿¹danie zwrotu wydatków na udzielone wiadczenia stanowi³oby dla osoby zobowi¹zanej lub jej
rodziny nadmierne obci¹¿enie lub zniweczy³oby skutki udzielonej pomocy , na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej
mo¿e zastosowaæ ni¿sze, ni¿ okrelone uchwa³¹ procentowe
stawki zwrotu wydatków lub w ca³oci odst¹piæ od ¿¹dania ich
zwrotu.
§4. Obowi¹zek zwrotu wydatków na wiadczenia z pomocy spo³ecznej spoczywa na:
a) osobie i rodzinie korzystaj¹cej z pomocy spo³ecznej,
b) spadkobiercy z masy spadkowej,
c) ma³¿onku, zstêpnych przed wstêpnymi, gdy wiadczeniobiorca albo spadkobierca nie dokona³ zwrotu wydatków
w obowi¹zuj¹cej go wysokoci.

§5. Sposób zwrotu wydatków oraz osobê zobowi¹zan¹
ustala Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej w decyzji
o przyznaniu wiadczenia.
§6. Zwrot wydatków w wysokoci ustalonej w decyzji
w sprawie przyznania wiadczenia nastêpuje poprzez dokonanie wp³aty na rachunek bankowy Orodka Pomocy Spo³ecznej.
§7. W przypadkach uzasadnionych sytuacj¹ ¿yciow¹
i materialn¹ wiadczeniobiorcy ustalona na podstawie wywiadu rodowiskowego Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej mo¿e roz³o¿yæ kwotê podlegaj¹c¹ zwrotowi na raty, p³atne
miesiêcznie nie d³u¿ej ni¿ przez okres 1 roku.
§8. wiadczenia nienale¿nie pobrane podlegaj ¹ zwrotowi
w formie jednorazowej zap³aty w terminie okrelonym przez
Kierownika Orodka Pomocy spo³ecznej niezale¿nie od dochodu rodziny, chyba, ¿e spowodowa³oby to brak mo¿liwoci
zaspokojenia przez zobowi¹zanego podstawowych potrzeb
¿yciowych.
§9. Wysokoæ zwrotu wydatków na pomoc rzeczow¹
w formie gor¹cego posi³ku ustala siê zgodnie z tabel¹
stanowi¹c¹ za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Orodka na wniosek rodziców lub pracownika socjalnego
mo¿e zwolniæ ca³kowicie z obowi¹zku zwrotu wydatków na
wiadczenia w formie zakupu posi³ku dzieciom w okresie
nauki w szkole, je¿eli dochód na osobê w rodzinie kszta³tuje
siê poni¿ej 200% kryterium dochodowego okrelonego w art.
8 ustawy o pomocy spo³ecznej.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta Witkowo oraz Kierownikowi Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Bogus³aw Mo³odecki
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXIII/210/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 wrzenia 2005 r.

1) dla osoby samotnie gospodaruj¹cej
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2) w odniesieniu do osoby w rodzinie:
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y XXIII/210/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 wrzenia 2005 r.
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4193
UCHWALA Nr XXXI/320/2005 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH
z dnia 5 padziernika 2005 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miecie Rakoniewice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) Rada
Miejska w Rakoniewicach uchwala co nastêpuje:

2. Przebieg ulicy przedstawiony jest na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y.

§1. 1. Nadaje siê nazwê drodze oznaczonej nr ewidencji
gruntów 283:

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

ul. Przemys³owa dla dzia³ek przyleg³ych obejmuj¹ca
dzia³ki nr 324; 328; 329/2; 330/2; 331; 332; 335/1; 335/2; 336;
337; 338.

§2. Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rakoniewic.

Przewodnicz¹cy Rady
() Aleksandra Tomaszewska
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4194
UCHWA£A Nr XXVII/264/2005 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA
z dnia 7 padziernika 2005 r.
w sprawie nadania nazwy osiedla w miejscowoci KRZYWIÑ i WIESZKOWO
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Krzywinia
uchwala co nastêpuje:
§1. Nadaje siê nazwê Osiedla M³odych obszarowi którego granica i po³o¿enie okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
i gminy Krzywinia.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Roman Majorczyk
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4195
UCHWA£A Nr XXXI/339/05 RADY POWIATU KOCIAÑSKIEGO
z dnia 18 padziernika 2005 r.
sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród i wyró¿nieñ Starosty Kociañskiego zawodnikom,
którzy osi¹gnêli wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 11 oraz art.
40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.
1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055)
i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, Nr 102
poz. 1115, z 2002 r. Nr 4 poz. 31, Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz.
676, Nr 93 poz. 820, Nr 130 poz. 1112, Nr 207 poz. 1752,
z 2003 r. Nr 203 poz. 1966, z 2004 Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz.
1808, z 2005 r. Nr 85 poz. 726, Nr 155 poz. 1298) oraz art. 2
ust. 2, art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 Nr 155 poz.
1298) Rada Powiatu Kociañskiego uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê Regulamin przyznawania nagród i wyró¿nieñ Starosty Kociañskiego zawodnikom, którzy osi¹gnêli
wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kociañskiego.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Edward Strzymiñski

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XXXI/339/05
Rady Powiatu Kociañskiego
z dnia 18 padziernika 2005 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓ¯NIEÑ STAROSTY KOCIAÑSKIEGO ZAWODNIKOM, KTÓRZY
OSI¥GNÊLI WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE WSPÓ£ZAWODNICTWIE MIÊDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM.
§1. Nagrody i wyró¿nienia Starosty Kociañskiego, zwane
w dalszej czêci nagrodami i wyró¿nieniami mog¹ byæ przyznawane za wysokie osi¹gniêcia indywidualne i dru¿ynowe
we wspó³zawodnictwie krajowym lub miêdzynarodowym,
w dyscyplinach sportowych ujêtych w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie
wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mog¹ dzia³aæ
polskie zwi¹zki sportowe oraz szczegó³owych warunków
i trybu udzielania zezwoleñ na tworzenie polskich zwi¹zków
sportowych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 8, poz. 67, ze zmianami).
§2. Wyró¿nienia i nagrody przyznaje siê zawodnikom
zamieszka³ym w chwili osi¹gniêcia wysokiego wyniku sportowego na terenie powiatu, w szczególnoci za zajêcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:
- Igrzyskach Olimpijskich,
- Igrzyskach Paraolimpijskich,
- Mistrzostwach wiata, Mistrzostwach Europy,
- Mistrzostwach Polski,
- Pucharze wiata,
- Pucharze Europy,

- Pucharze Polski,
- M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski,
- Mistrzostwach Polski Juniorów,
- Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y,
- Miêdzywojewódzkich Mistrzostwach M³odzików.
§3. 1. Wyró¿nienia i nagrody mog¹ mieæ charakter indywidualny lub zbiorowy.
2. Wyró¿nienia mog¹ mieæ formê medali, pucharów,
statuetek i dyplomów.
3. Nagrody mog¹ mieæ formê finansow¹ lub rzeczow¹ do
wysokoci 3.000 z³.
4. Formê oraz wysokoæ poszczególnych wyró¿nieñ
i nagród ustala Starosta Kociañski bior¹c pod uwagê zasiêg
imprezy, na której osi¹gniêto wysoki wynik, rangê zawodów
oraz rodzaj dyscypliny sportowej.
§4. 1. Wyró¿nienia i nagrody przyznaje Starosta Kociañski z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
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- jednostki organizacyjnej realizuj¹cej zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu,
- zwi¹zków sportowych lub stowarzyszeñ kultury fizycznej,
- organów jednostek samorz¹du terytorialnego,
- osób fizycznych,
- innych podmiotów.
2. Wyró¿nienia i nagrody przyznaje Starosta Kociañski
kandydatom, których wnioski o przyznanie wyró¿nienia lub
nagrody zosta³y pozytywnie zaopiniowane przez Zarz¹d Powiatu Kociañskiego.
§5. 1. Wniosek o przyznanie wyró¿nienia lub nagrody
powinien zawieraæ:

Poz. 4195, 4196

2. Do wniosku powinny byæ do³¹czane za³¹czniki w postaci dokumentów potwierdzaj¹cych osi¹gniêcia kandydata do
wyró¿nienia lub nagrody.
§6. 1. Wnioski w sprawie przyznania wyró¿nieñ i nagród
sk³ada siê w terminie do 1 roku od czasu osi¹gniêcia wysokich
wyników sportowych, które s¹ podstaw¹ z³o¿enia wniosku.
2. Wniosek rozpatruje siê negatywnie lub przesy³a do
uzupe³nienia w przypadku:
1) z³o¿enia po terminie,
2) pisemnego cofniêcia przez wnioskodawcê,
3) pisemnej rezygnacji kandydata,
4) braków formalnych.

- imiê i nazwisko lub nazwê wnioskodawcy oraz jego adres
zamieszkania lub siedziby,

3. Rozpatrzenie wniosku nastêpuje w ci¹gu 60 dni od
daty z³o¿enia wniosku.

- imiê i nazwisko kandydata do wyró¿nienia lub nagrody
oraz jego adres zamieszkania,

§7. Starosta Kociañski mo¿e przyznawaæ nagrody i wyró¿nienia zawodnikom zamieszka³ym na terenie powiatu
i poza terenem Powiatu Kociañskiego, tak¿e w innych ni¿
okrelone w §2 imprezach sportowych o zasiêgu krajowym
lub miêdzynarodowym, je¿eli osi¹gnêli oni wysokie wyniki
we wspó³zawodnictwie sportowym organizowanym lub wspó³organizowanym przez Powiat Kociañski lub podleg³e jemu
jednostki. Paragraf 3, 4, 5 i 6 stosuje siê odpowiednio.

- uzasadnienie zawieraj¹ce w szczególnoci wskazanie
wysokich osi¹gniêæ sportowych, za które wyró¿nienie lub
nagroda ma byæ przyznana,
- informacje o dotychczas otrzymanych przez kandydata
wyró¿nieniach i nagrodach,
- miejscowoæ i datê sporz¹dzenia wniosku oraz podpis
wnioskodawcy.

4196
DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-58(10)/2005/186/IV/AgS
z dnia 18 padziernika 2005 r.
Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) w zwi¹zku z art.
30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966,
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr
96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552
Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462) po rozpatrzeniu wniosku
z 1 wrzenia 2005 r. uzupe³nionego pismami z 5 wrzenia
2005 r., 26 wrzenia 2005 r., 30 wrzenia 2005 r. oraz 12
padziernika 2005 r. Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
w remie S.A. z siedzib¹ w remie posiadaj¹cego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 411542763 zwanego dalej

Przedsiêbiorstwem postanawiam zatwierdziæ dokonan¹
przez Przedsiêbiorstwo zmianê taryfy dla ciep³a w zakresie
stawek op³at za us³ugê przesy³ow¹ dla grup odbiorców: G1.1,
G1.2, G1.3 oraz stawek op³at w zakresie wytwarzania ciep³a
dla grupy odbiorców G.Ks.4, która to zmiana stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie
Decyzj¹ z 15 lipca 2005 r. nr OPO-4210-41(7)/2005/186/IV/
AgS Prezes URE zatwierdzi³, na okres do 31 sierpnia 2006 r,
ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo taryfê dla ciep³a, która zosta³a og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego Nr 123 z 16 sierpnia 2005 r.
Pismem z 1 wrzenia 2005 r., które wp³ynê³o do Zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki
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Pouczenie

z siedzib¹ w Poznaniu 5 wrzenia 2005 r., Przedsiêbiorstwo
wyst¹pi³o z wnioskiem o zmianê decyzji zatwierdzaj¹cej taryfê, polegaj¹c¹ na zatwierdzeniu wy¿szych stawek op³at
w zakresie wytwarzania ciep³a i stawek op³at za us³ugê
przesy³ow¹.

Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du Okrêgowego w Warszawie  S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1
i art. 47947 §1 Kodeksu postêpowania cywilnego).

Uzasadnieniem podwy¿ki s¹ znacznie wy¿sze koszty strat
ciep³a na przesy³aniu i dystrybucji sieci¹ ciep³ownicz¹
w porównaniu do kosztów, na podstawie których dokonano
kalkulacji stawek op³at w zakresie przesy³ania i dystrybucji,
zawartych w obecnie obowi¹zuj¹cej taryfie, spowodowane
podniesieniem ceny ciep³a u wytwórcy oraz znacz¹ce zmniejszenie mocy zamówionej przez odbiorców. Wzrost kosztów
strat ciep³a na przesy³aniu oraz znaczne obni¿enie mocy
zamówionej przez odbiorców stanowi okolicznoæ przewidzian¹ w §27 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 30
lipca 2004 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz.U.
z 2004 r. Nr 184, poz. 1902).

Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ
oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo
o zmianê decyzji w ca³oci lub czêci (art. 47949 Kodeksu
postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres
Zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki, 61 - 561 Poznañ, ul. Wierzbiêcice 1.
Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31 ust.
3 pkt 2 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postêpowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona naby³a
prawo, mo¿e byæ w ka¿dym czasie za zgod¹ strony uchylona
lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który j¹
wyda³, lub przez organ wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy
szczególne nie sprzeciwiaj¹ siê uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes spo³eczny lub s³uszny
interes strony.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia³u
Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
() Henryk Kanoniczak

Zwa¿ywszy, i¿ w powy¿szej sprawie uzna³em, ¿e zosta³y
spe³nione przes³anki okrelone w powy¿szym pimie, umo¿liwiaj¹ce zmianê decyzji, postanowi³em orzec, jak w sentencji.

Za³¹cznik do decyzji
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OPO - 4210 - 58(10)/2005/186/IV/AgS
z 18 padziernika 2005 r.

ZMIANA TARYFY DLA CIEP£A PRZEDSIÊBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W REMIE SPÓ£KA AKCYJNA
W Taryfie dla ciep³a ustalonej przez Przedsiêbiorstwo
Energetyki Cieplnej w remie Spó³ka Akcyjna, stanowi¹cej
za³¹cznik do decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
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z 15 lipca 2005 r. nr OPO-4210-41(7)/2005/186/IV/AgS wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w czêci 4 pkt 4.1 wiersz - Stawka op³aty sta³ej za us³ugi
przesy³owe otrzymuje brzmienie:
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2) w czêci 4 pkt 4.1 wiersz - Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe otrzymuje brzmienie:
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3) w czêci 4 pkt 4.2 wiersz - Stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc ciepln¹ otrzymuje brzmienie:
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4) w czêci 4 pkt 4.2 wiersz - Stawka op³aty za ciep³o otrzymuje brzmienie:
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4197
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 29.09.2005 r. pomiêdzy Powiatem Pilskim,
reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w Pile, w imieniu
którego dzia³aj¹:
Leszek Partyka Starosta Pilski
Edmund Przewoniak Wicestarosta Pilski
zwanym dalej Powiatem
a Gmin¹ Bia³oliwie reprezentowan¹ przez:
Franciszka Tamasa Wójta
zwan¹ dalej Gmin¹ w sprawie powierzenia przebudowy
chodnika na powierzchni 600 m2 przy drodze powiatowej nr
29363 relacji Czajcze-Bia³oliwie na odcinku od skrzy¿owania
z drog¹ krajow¹ nr 10 w kierunku m. Nie¿ychowo.
§1. Strony porozumienia ustalaj¹:
1. Powiat przekazuje kostkê polbruk w iloci 600 m2,
krawê¿nik uliczny w iloci 498 mb oraz obrze¿e trawnikowe w iloci 498 mb.
2. Gmina sfinansuje wykonanie ³awy betonowej, wykonanie
i zagêszczenie podsypki piaskowej (wraz z zakupem betonu i piasku), oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika.

3. Przebudowa chodnika, o której mowa w ust. 2 przeprowadzona przez Gminê zostanie do dnia 21.11.2005 r.
§2. Odbiór robót, o którym mowa w §1 ust. 3, dokonany
zostanie protokó³em odbioru w terminie 7 dni od ich zakoñczenia przez inspektora nadzoru z ramienia Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.
§3. Nadzór nad realizacj¹ porozumienia powierza siê
Dyrektorowi Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pile.
§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Powiat Pilski:
Starosta
() Leszek Partyka
Wicestarosta Pilski
Gmina Bia³oliwie:
() Edmund Przewo¿niak
Wójt Gminy
() in¿. Franciszek Tomas
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