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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 386

Rady Miasta Konina
z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

miasta Konina � w rejonie ulicy Pi³sudskiego � szko³a

Poz. 206, 207

1. Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego jest w stanie istniej¹cym terenem wyposa¿o-
nym w sieci infrastruktury technicznej (sieæ zlokalizowana jest
w ulicy Pi³sudskiego)

2. Przewiduje siê przy³¹czanie do istniej¹cych sieci i
urz¹dzeñ systemu wodoci¹gowego, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej poprzez indywidualne przy³¹cza.

3. Inwestycje, o których mowa w ust. 2 realizowane bêd¹
na koszt indywidualnych inwestorów.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr 386

Rady Miasta Konina
z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

miasta Konina �w rejonie ulicy Pi³sudskiego � szko³a

Na etapie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du nie z³o¿ono ¿adnych uwag do projektu planu.
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UCHWA£A Nr 387 RADY MIASTA KONINA

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Konina � w rejonie ulic Mostowej i Regionalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
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 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U., Nr 80,
poz. 717 ze zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ nr 263 Rady Miasta
Konina z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Konina � rejon ulic Mostowej i Regional-
nej, Rada Miasta Konina uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I

Ustalenia ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Konina � w rejon ulic Mostowej i
Regionalnej, po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Konina, zwany dalej planem.

2. Granicê obszaru objêtego opracowaniem oznaczono
na rysunku planu w skali 1:1.000, który jest integraln¹ czê�ci¹
niniejszej uchwa³y, stanowi¹cy do niej za³¹cznik nr 1.
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3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej ustalonych w planie stanowi za³¹cznik nr 2.

4. Rozstrzygniêcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zg³o-
szonych do projektu planu � za³¹cznik nr 3.

§2. 1. Na rysunku planu przedstawione s¹ oznaczenia
graficzne, ustalaj¹ce:

1) granice planu,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce, wed³ug symbolu naniesione-
go na rysunku planu, przeznaczenie terenu pod:

1) MN, U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
us³ugowej

§3. Okre�lenia stosowane w uchwale oznaczaj¹:

1) plan � miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwa³y;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy � linia wyznaczona
na rysunku planu, poza któr¹ nie wolno wyprowadzaæ zabu-
dowy, dopuszcza siê mo¿liwo�æ przekroczenia tej linii przez
okapy, gzymsy, balkony, jednak nie wiêcej ni¿ o 1,0 m,

3) teren � obszar okre�lony na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi i oznaczony symbolem literowym;

4) us³ugi uci¹¿liwe � us³ugi zaliczane do przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko w rozumie-
niu ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

5) powierzchnia biologicznie czynna � powierzchnia te-
renu biologicznie czynna w rozumieniu rozporz¹dzenia Mini-
stra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;

6) wysoko�æ budynku � maksymalna odleg³o�æ w rzucie
prostopad³ym pomiêdzy najwy¿szym punktem dachu budyn-
ku, a najni¿szym punktem gruntu rodzimego;

§4. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

1. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej
w granicach planu.

§5. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

1. Wszelkie zagospodarowanie terenu w granicach Go-
plañsko � Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
musi byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisa-
mi.

§6. Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesne nie ustala siê

Rozdzia³ II

Ustalenia szczegó³owe

§7. 1. Na terenie oznaczonym na za³¹czniku nr 1 symbo-
lem MN,U ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i us³ugi nieuci¹¿liwe;

b) parametry zabudowy mieszkaniowej:

- wysoko�æ zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych,
w tym poddasze u¿ytkowe,

- wysoko�æ ca³kowita zabudowy do 9,0 m,

- szeroko�æ elewacji frontowej do 15,0 m,

- wysoko�æ okapu do 4,8 m,

- dach wielospadowy o nachyleniu po³aci 250-450, po-
krycie z dachówki lub materia³ów j¹ imituj¹cych;

c) parametry zabudowy us³ugowej i gospodarczej:

- zabudowa us³ugowa jednokondygnacyjna o powierzch-
ni zabudowy do 100 m2, - zabudowa gospodarcza
jednokondygnacyjna o powierzchni zabudowy do 50
m2,

- dachy p³askie lub spadziste o nachyleniu po³aci 200-
300, pokrycie dowolne;

d) zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 50%,

- powierzchnia biologicznie czynna � min. 30%,

- w granicach nieruchomo�ci nale¿y zapewniæ 2 miejsca
postojowe dla budynku mieszkalnego oraz min. 2
miejsca postojowe dla funkcji us³ugowej,

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 1 do niniejszej uchwa³y;

e) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:

- minimalna szeroko�æ dzia³ki budowanej � 20 m,

- minimalna powierzchnia dzia³ki � 800 m2,

§8. Ustalenia dotycz¹ce zasad remontowania, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1) wszystkie budowle i budynki musz¹ byæ pod³¹czone do
sieci elektroenergetycznej i posiadaæ przy³¹cze elektro-
energetyczne umo¿liwiaj¹ce pobór energii elektrycznej w
stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji i sposobu
zagospodarowania i zabudowy dzia³ki,

2) ustala siê zasadê zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ z
istniej¹cych sieci 110kV i 15kV, poprzez stacje transforma-
torowe,

3) sieæ elektroenergetyczna �redniego i niskiego napiêcia
powinna byæ realizowana jako podziemna, w przypadku
niemo¿no�ci zachowania dopuszczalnych odleg³o�ci pro-
jektowanej zabudowy od istniej¹cych obiektów elektro-
energetycznych, nale¿y przebudowaæ sieci,

4) zaopatrzenie w wodê realizowaæ z istniej¹cej sieci wodo-
ci¹gowej. Ustala siê zachowanie istniej¹cej sieci wodoci¹-
gowej i mo¿liwo�æ wymiany, przebudowy oraz jej rozbu-
dowy,

5) wszystkie budynki musz¹ byæ pod³¹czone do sieci kanali-
zacyjnej i posiadaæ przy³¹cze kanalizacyjne umo¿liwiaj¹ce
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odprowadzenie �cieków sanitarnych w stopniu wystarcza-
j¹cym dla obs³ugi funkcji i sposobu zagospodarowania i
zabudowy dzia³ki,

6) wody opadowe i roztopowe wprowadzane do kanalizacji
deszczowej powinny spe³niaæ wymagania stawiane przez
zarz¹dcê sieci,.

7) nale¿y zapewniæ wyposa¿enie nieruchomo�ci w pojemniki
na odpady komunalne zmieszane oraz do selektywnej
zbiórki odpadów zgodnie z zasadami przyjêtymi na obsza-
rze miasta Konina,

8) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorcze lub indywidu-
alne �ród³a dostarczania ciep³a w stopniu wystarczaj¹cym
dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹ z
wykorzystaniem np.: gazu, energii elektrycznej lub z zasto-
sowaniem odnawialnych �róde³ ciep³a lub paliwa, tak¿e
�ród³a ciep³a nie powoduj¹ce przekroczenia dopuszczal-
nych norm emisji, preferowana miejska sieæ ciep³ownicza,

9) dopuszcza siê stawianie stacji redukcyjno � pomiarowych
gazu w granicach opracowania planu,

10) na wszystkich terenach dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ
komunalnej infrastruktury technicznej,

11) dla nadziemnych urz¹dzeñ infrastruktury nie wymaga siê
zachowania ustalonych planem linii zabudowy,

§9. Ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów

1. Do czasu zagospodarowania zgodnie z planem do-
puszcza siê dotychczasowe zagospodarowanie i u¿ytkowanie
terenów.

Rozdzia³ III

Ustalenia koñcowe

§10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Uchwala siê dla terenów objêtych ustaleniami planu
stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

6<0%2/�35=(=1$&=(1,$�7(5(18 :$572 �67$:.,�352&(172:(-
01�8 ���

§11. Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Konina, w czê�ci dotycz¹cej
rejonu £ê¿yn, w prawobrze¿nej czê�ci miasta zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr 730 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2002
r. (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 90, poz. 2265 z dnia 24
czerwca 2002 r. w granicach planu objêtego niniejsz¹ uchwa³¹.

§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Konina

§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina
(-) Wies³aw Steinke



— 858 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 11 Poz. 207



— 859 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 11 Poz. 207



— 860 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 11 Poz. 207, 208

208

UCHWA£A Nr 394 RADY MIASTA KONINA

z dnia 17 grudnia 2008 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 241 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie
        powo³ania M³odzie¿owej Rady Miasta Konina i nadania jej statutu.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 387

Rady Miasta Konina
z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

miasta Konina � rejon ulic Mostowej i Regionalnej

1. Teren objêty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego jest w stanie istniej¹cym terenem wyposa¿o-
nym w sieci infrastruktury technicznej (sieæ zlokalizowana jest
w ulicach Regionalnej i Mostowej)

2. Przewiduje siê przy³¹czanie do istniej¹cych sieci i
urz¹dzeñ systemu wodoci¹gowego, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej poprzez indywidualne przy³¹cza.

3. Inwestycje, o których mowa w ust. 2 realizowane bêd¹
na koszt indywidualnych inwestorów.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr 387

Rady Miasta Konina
z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

miasta Konina �w rejonie ulic Mostowej i Regionalnej

Na etapie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du nie z³o¿ono ¿adnych uwag do projektu planu.

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) � Rada
Miasta Konina uchwala, co nastêpuje:

§1. W Statucie M³odzie¿owej Rady Miasta Konina przyjê-
tym uchwa³¹ nr 241 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008
roku w sprawie powo³ania M³odzie¿owej Rady Miasta Konina
i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 16
kwietnia 2008 r. Nr 58, poz. 1160) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

1) W §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

�2. Rada jest reprezentacj¹ m³odzie¿y � uczniów szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Konina oraz
koniñskich placówek o�wiatowych, w których funkcjonuje
samorz¹d uczniowski, zwanych dalej szko³ami.�

2) W §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

�1. Rada sk³ada siê z 20 cz³onków Rady, którzy s¹ przed-
stawicielami uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych � publicznych i niepublicznych oraz placówek o�wiato-
wych z terenu miasta Konina, w których funkcjonuje samo-
rz¹d uczniowski.�

3) §8 otrzymuje brzmienie:


