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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 ze zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 
ze zm.), w związku z uchwaEą nr 299 Rady Miasta 
Konina z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Konina rejon 
ulicy Konwaliowej, Rada Miasta Konina uchwala, co 
następuje:

RozdziaE I
Ustalenia ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Konina rejon ulicy 
Konwaliowej, po stwierdzeniu zgodno[ci z ustale-
niami studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Konina, zwany 
dalej planem.

2. Granicę obszaru objętego opracowaniem ozna-
czono na rysunku planu w skali 1:500,

który jest integralną czę[cią niniejszej uchwaEy, 
stanowiący do niej zaEącznik nr 1.

3. Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia 
uwag zgEoszonych do projektu planu stanowi za-
Eącznik nr 2.

4. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej ustalonych w planie stanowi 
zaEącznik nr 3.

§2. 1. Na rysunku planu przedstawione są ozna-
czenia graficzne, ustalające:

1) granice planu,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i rórnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalną linię zabudowy.
2. Na rysunku planu przedstawione są oznaczenia 

graficzne wskazujące:
1) obszar pasa technologicznego infrastruktury 

technicznej,
2) istniejącą sieć wodociągową,
3) istniejącą sieć gazową,
4) istniejącą sieć elektroenergetyczną 0,4 kV.
3. Ustala się następujące przeznaczenie terenu, 

oznaczone symbolami naniesionymi na rysunek pla-
nu:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej,

2) KD - teren drogi publicznej klasy drogi dojaz-
dowej,

3) CP - teren dróg publicznych ｠ ciąg pieszy.

§3. Okre[lenia stosowane w uchwale oznaczają:
1. plan ｠ miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwa-
Ey;

2. nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ linia wy-
znaczona na rysunku planu, poza którą nie wolno 
wyprowadzać zabudowy, dopuszcza się morliwo[ć 
przekroczenia tej linii przez okapy, gzymsy, balkony, 
jednak nie więcej nir o 0,8 m;

3. teren ｠ obszar okre[lony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem li-
terowym;

4. powierzchnia biologicznie czynna ｠ powierzch-
nia terenu biologicznie czynna w rozumieniu roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie;

5. wysoko[ć budynku ｠ maksymalna odlegEo[ć w 
rzucie prostopadEym pomiędzy najwyrszym punk-
tem dachu budynku, a najnirszym punktem gruntu 
rodzimego.

§4. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego:

1. Forma nowych obiektów lub ich czę[ci musi 
być zharmonizowana z obiektami istniejącymi lub 
realizowanymi w sąsiedztwie ｠ w zakresie gabary-
tów, formy dachów budynków i kolorystyki.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:

1. caEy obszar objęty planem lery w zasięgu gEów-
nych zbiorników wód podziemnych GZWP ｠ nr 
150, nr 151, oraz w strefie zewnętrznej po[redniej 
ujęcia wody podziemnej dla miasta Konina wyzna-
czonej decyzją Wojewody Wielkopolskiego OS.Ko-
II-6210/18/99 z dnia 15.10.1999 r. co nakazuje 
wprowadzenie caEkowitego zakazu odprowadzania 
[cieków bezpo[rednio do gruntu i cieków wodnych 
oraz odpowiednie zabezpieczenie [rodowiska grun-
towo ｠ wodnego na tym obszarze, zgodnie z obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami i przestrze-
ganie zakazów i nakazów zawartych w/w decyzji,

2. dla napowietrznej elektroenergetycznej linii ni-
skiego napięcia nn 0,4 kV, ustala się pas technolo-
giczny wynoszący 3 m od rzutu poziomego skrajne-
go przewodu linii. W pasie technologicznym ustala 
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się zakaz lokalizacji wszelkich budynków, budowli 
takich jak maszty oraz zieleni wysokiej.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
na caEym obszarze objętym planem w przypadku 
natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty ma-
jące charakter zabytku archeologicznego - nalery 
wstrzymać roboty i niezwEocznie powiadomić odpo-
wiednie organy ochrony zabytków.

RozdziaE II
Ustalenia szczegóEowe

§7. 1. Na terenie oznaczonym symbolem 1MN, 
2MN ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinna ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna;

2) parametry zabudowy:
a) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 2 kon-

dygnacji nadziemnych, w tym poddasze urytkowe,
b) wysoko[ć caEkowita zabudowy mieszkaniowej 

do 9,0 m,
c) wysoko[ć caEkowita zabudowy gospodarczej i 

gararowej do 5 m,
d) zabudowa gararowa i gospodarcza musi być 

realizowana jako jednokondygnacyjna,
e) forma i pokrycie dachów zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, gararowej i gospodarczej do-
stosowane do formy i pokrycia dachów budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych istniejących lub reali-
zowanych w sąsiedztwie,

f) zabudowa musi posiadać [ciany, stropy oraz 
stolarkę drzwiową i okienną zapewniającą zachowa-
nie normatywnych poziomów haEasu odpowiednich 
do funkcji terenu,

g) zabudowa terenu 1 MN jest morliwa po prze-
Eoreniu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

3) ustala się następujące szczegóEowe warunki, 
zasady, parametry i wskapniki ksztaEtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z za-
Eącznikiem nr 1 do niniejszej uchwaEy,

b) wskapnik powierzchni zabudowy do 50% po-
wierzchni dziaEki,

c) powierzchnię biologicznie czynną ｠ min. 10% 
powierzchni dziaEki.

4) zasad podziaEu terenu nie ustala się.
5) dla caEego obszaru oznaczonego symbolem 

przeznaczenia MN obowiązuje dopuszczalny poziom 
haEasu jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej.

2. Na terenie oznaczonym na zaEączniku nr 1 sym-
bolem CP ｠ tereny dróg publicznych - ciąg pieszy 
ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ istniejący ciąg 
pieszy,

2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 

technicznej komunalnej,
3) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu.
3. Na terenie oznaczonym na zaEączniku nr 1 sym-

bolem KD ｠ tereny drogi publicznej klasy drogi do-
jazdowej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ teren drogi pu-
blicznej klasy drogi dojazdowej,

2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej komunalnej,

3) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu.

§8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej:

1. wszystkie budowle i budynki muszą być pod-
Eączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać 
przyEącze elektroenergetyczne umorliwiające pobór 
energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla 
obsEugi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabu-
dowy dziaEki,

2. ustala się zasadę zaopatrzenia w energię elek-
tryczną z istniejących sieci 15kV, poprzez stacje 
transformatorowe znajdujących się poza obszarem 
opracowania planu,

3. sieć elektroenergetyczna [redniego i niskiego 
napięcia powinna być realizowana jako podziemna,

4. wszystkie budynki muszą być podEączone do 
sieci kanalizacyjnej i posiadać przyEącze kanaliza-
cyjne umorliwiające odprowadzenie [cieków byto-
wych w stopniu wystarczającym dla obsEugi funkcji 
i sposobu zagospodarowania i zabudowy dziaEki,

5. wody opadowe i roztopowe wprowadzane do 
kanalizacji deszczowej powinny speEniać wymaga-
nia stawiane przez zarządcę sieci,

6. nalery zapewnić wyposarenie nieruchomo[ci 
w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz 
do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zasadami 
przyjętymi na obszarze miasta Konina,

7. wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub 
indywidualne pródEa dostarczania ciepEa w stopniu 
wystarczającym dla prawidEowego urytkowania 
zgodnego z funkcją.

Do ogrzewania nalery stosować ekologiczne no-
[niki energii, takie jak: miejska sieć ciepEownicza pa-
liwa gazowe, pEynne i staEe (np. biomasa, drewno) 
oraz odnawialne pródEa energii,

8. zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodo-
ciągowej na warunkach okre[lonych przez admini-
stratora sieci,

9. na wszystkich terenach dopuszcza się lokaliza-
cję urządzeG komunalnej infrastruktury technicznej,

10. dla nadziemnych urządzeG infrastruktury nie 
wymaga się zachowania ustalonych planem linii za-
budowy w tym stacji transformatorowych.

§9. W zakresie ustaleG dotyczących sposobów i 
terminów tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i urytkowania terenów ustala się do czasu 
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zagospodarowania terenów zgodnie z planem do-
tychczasowe zagospodarowanie i urytkowanie te-
renów.

RozdziaE III
Ustalenia koGcowe

§10. Stawki procentowe, na podstawie, których 
ustala się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami pla-
nu stawkę sEurącą naliczeniu jednorazowej opEaty z 
tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci w następu-
jących wysoko[ciach:

§11. Wykonanie uchwaEy powierza się Prezyden-
towi Miasta Konina.

§12. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
(-) WiesEaw Steinke
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§10. Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami planu stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w następujących wysokościach: 
 

SYMBOL PRZEZNACZENIA TERENU WARTOŚĆ STAWKI PROCENTOWEJ 
MN 0 

 
§11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 
§12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
 
Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 
(-) Wiesław Steinke 
 
Załącznik nr 1 (mapka skan) 
do Uchwały Nr 678 
Rady Miasta Konina 
z dnia 19 maja 2010 r. 
 
Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 678 
Rady Miasta Konina 
z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie. 
 
§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowiące 
– zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze 
zm.) zadania własne gminy, zapisane w niniejszym planie obejmują: 
1) publiczne drogi gminne, w tym: 
a) drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone symbolem: KD, 
b) ciągi piesze oznaczone symbole CP, 
2) przebudowę i remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 
3) przebudowę i remont oświetlenia dróg publicznych; 
4) planowanie, organizację oraz remonty i wymianę sieci związanych z zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe. 
2. Realizacja ww. inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1997 r. 
Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. 
j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 
43 ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze. zm.), ustawą z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm.), ustawą z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 
3. Sposób realizacji ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy określają 
uchwalane przez Radę Miasta strategie, plany i programy w tym m.in. wieloletnie plany rozwoju i przebudowy urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, wieloletnie programy inwestycyjne i inne. 
§2. 1. Zadania w zakresie ww. inwestycji finansowane i realizowane będą w całości lub w części z budżetu gminy oraz ze 
źródeł zewnętrznych (takich jak m.in. środki własne przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, środki strukturalne, fundusze 
unijne i poza unijne, kredyty, pożyczki i inne), w oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy. 
2. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w 
niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze 
zm.). 
 
Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr 678 
Rady Miasta Konina 
z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu. 
 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, 
poz.717, ze zm.) Rada Miasta Konina rozstrzyga, co następuje: 
 
§1. 1. Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu Prezydent Miasta Konina ogłosił w prasie miejscowej 
oraz poprzez obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na 
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§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, sEurące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaGców stanowiące ｠ zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 ze zm.) zadania wEasne gminy, zapisane w 
niniejszym planie obejmują:

1) publiczne drogi gminne, w tym:
a) drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone 

symbolem: KD,
b) ciągi piesze oznaczone symbole CP,
2) przebudowę i remont sieci wodociągowej i ka-

nalizacyjnej;
3) przebudowę i remont o[wietlenia dróg publicz-

nych;
4) planowanie, organizację oraz remonty i wymia-

nę sieci związanych z zaopatrzenia w ciepEo, energię 
elektryczną i paliwa gazowe.

2. Realizacja ww. inwestycji przebiegać będzie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. 
ustawą z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane 
(t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wieG publicznych (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 
1163 ze zm.), ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, 
poz. 43 ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony [rodowiska (t. j. Dz.U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 ze. zm.), ustawą z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu [cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 
747 ze zm.), ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625 ze zm.).

3. Sposób realizacji ww. inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej nalerących do zadaG wEa-
snych gminy okre[lają uchwalane przez Radę Miasta 
strategie, plany i programy w tym m.in. wieloletnie 
plany rozwoju i przebudowy urządzeG wodociągo-
wych i kanalizacyjnych, wieloletnie programy inwe-
stycyjne i inne.

§2. 1. Zadania w zakresie ww. inwestycji finan-
sowane i realizowane będą w caEo[ci lub w czę[ci z 
budretu gminy oraz ze pródeE zewnętrznych (takich 
jak m.in. [rodki wEasne przedsiębiorstw wodociągo-
wo - kanalizacyjnych, [rodki strukturalne, fundusze 
unijne i poza unijne, kredyty, poryczki i inne), w 
oparciu o obowiązujące przepisy i zawarte umowy.

2. Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-
snych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fi-
nansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 
2104 ze zm.).

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, ze zm.) 
Rada Miasta Konina rozstrzyga, co następuje:

§1. 1. Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu Prezydent Miasta Konina ogEosiE 
w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie o 
wyEoreniu do publicznego wglądu projektu planu 
miejscowego wraz z prognozą oddziaEywania na 
[rodowisko. Termin wyEorenia projektu planu do 
publicznego wglądu zostaE okre[lony w dniach od 
26.08.2009 r. do 16.09.2009 r., dnia 2 wrze[nia 
2009 r. zostaEa zorganizowana dyskusja publiczna 
nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

2. W ogEoszeniu wyznaczono nieprzekraczalny 

termin na dzieG 1 papdziernika 2009 r., w którym 
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyj-
ne nie posiadające osobowo[ci prawnej mogEy wno-
sić uwagi dotyczące projektu planu.

§2. Rada Miasta Konina stwierdza, ir do wyEoro-
nego projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy 
Konwaliowej zEorono jedną uwagę.

§3. 1. W dniu 21 wrze[nia 2009 r. Pan Tadeusz 
Chojnacki zEoryE uwagę dotyczącą: przeznaczenia 
czę[ci terenu oznaczonego symbolem KD ｠ teren 
drogi publicznej na MN ｠ teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej.

2. Uwaga zostaEa uwzględniona.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr 678
Rady Miasta Konina

z dnia 19 maja 2010 r.

W SPRAWIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
USTALONYCH W PLANIE

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr 678
Rady Miasta Konina

z dnia 19 maja 2010 r.

W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA DOT. SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGDOSZONYCH DO PROJEK-
TU PLANU


