
UCHWAŁA NR LI/343/2022 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 24 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Po rozpatrzeniu petycji dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Turku pn. „Rejon ulic Górniczej i Przemysłowej” uznaje się ją za zasadną z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Turku, którego zobowiązuje się 

do powiadomienia składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  
Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
Mariola Kadrzyńska-Siwek 
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       Uzasadnienie 

do uchwały nr LI/343/2022 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 24 sierpnia 2022 roku 
w sprawie rozpatrzenia petycji 

W dniu 26 maja 2022 r. do Rady Miejskiej Turku wpłynęła petycja w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Rejon ulic Górniczej i Przemysłowej”. 
Podmiotem wnoszącym petycję grupa osób prawnych. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Rejon ulic Górniczej 
i Przemysłowej” uchwalony został Uchwałą Nr XXIII/168/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 
2020 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
poz. 5826 z dnia 13 lipca 2020 r. 

 Z dniem 30 października 2021 r. został znowelizowany art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W wyniku wejścia 
w życie przepisów ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych ustaw obecnie art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym brzmi: 

„Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą 
urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej 
niż 500 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium ustala się ich rozmieszczenie, z wyłączeniem: 

1) wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 
1000 kW zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas V, VI, VIz i nieużytki - 
w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne; 

2) urządzeń innych niż wolnostojące”. 
 Wprowadzenie zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Turku pn. „Rejon ulic Górniczej  i Przemysłowej” w zakresie wnioskowanym przez podmiot 
wnoszący petycję będzie stanowiło istotny czynnik powodujący ożywienie gospodarcze, 
który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz przedsiębiorców. 

 Rozwój gospodarczy i aktywizacja lokalnych społeczności mogą przyczynić się do wzrostu 
gospodarczego i zwiększenia dochodów do budżetu miasta z tytułu nowych inwestycji. 
Udział energii odnawialnej w zasilaniu zakładów produkujących posiada uzasadnienie ekonomiczne, 
pozwoli on na redukcję kosztów ich funkcjonowania. Ponadto zwiększenie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych przyczyni się do poprawy jakości powietrza. 

 Zważywszy powyższe, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
 Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia 

petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach i zostanie ona doręczona 
podmiotom wnoszącym petycję. 
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