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ZaEącznik	nr	2
do	uchwaEy	Nr	511
Rady	Miasta	Konina

z	dnia	23	wrze[nia	2009	r.
w	sprawie	realizacji	inwestycji	z	zakresu	

infrastruktury	technicznej	ustalonych	w	planie.

§1.1.	 Inwestycje	 z	 zakresu	 infrastruktury	 technicz-
nej,	 sEurące	 zaspokojeniu	 zbiorowych	 potrzeb	miesz-
kaGców	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	wEasne	 gminy,	 zapisane	w	niniejszym	planie	
obejmują:

1)	przebudowa	i	remonty	sieci	wodociągowe	i	ka-

nalizacyjne;
2)	przebudowa	i	remont	o[wietlenia	dróg	publicznych;
3)	planowanie,	organizacja	oraz	remonty	i	wymia-

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

2.	Realizacja	ww.	inwestycji	przebiegać	będzie	zgod-

nie	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	 zamówieG	 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	
zbiorowym	 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	infra-
struktury	 technicznej	 nalerących	 do	 zadaG	wEasnych	
gminy	okre[lają	uchwalane	przez	Radę	Miasta	strategie,	
plany	i	programy	w	tym	m.in.	wieloletnie	plany	rozwoju	
i	przebudowy	urządzeG	wodociągowych	i	kanalizacyj-
nych,	wieloletnie	programy	inwestycyjne	i	inne.

§2.1.	Zadania	w	zakresie	ww.	inwestycji	finansowa-
ne	będą	realizowane	w	caEo[ci	lub	w	czę[ci	z	budretu	
gminy	 oraz	 ze	 pródeE	 zewnętrznych	 (takich	 jak	m.in.	
[rodki	wEasne	przedsiębiorstw	wodociągowo	-	kanali-
zacyjnych,	[rodki	strukturalne,	fundusze	unijne	i	poza	
unijne,	kredyty	i	poryczki	i	inne),	w	oparciu	o	obowią-

zujące	przepisy	i	zawarte	umowy.
2.	 Finansowanie	 ww.	 inwestycji	 z	 zakresu	 infra-

struktury	technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	
gminy,	ujętych	w	niniejszym	planie	podlega	przepisom	
ustawy	z	dnia	30	czerwca	2005	r.	o	finansach	publicz-
nych	(Dz.U.	z	2005	r.	Nr	249	poz.	2104	z	póp.	zm.).	

ZaEącznik	nr	3
do	uchwaEy	Nr	511
Rady	Miasta	Konina

z	dnia	23	wrze[nia	2009	r.
w	sprawie	rozstrzygnięcia	dot.	sposobu	rozpatrzenia	uwag	

zgEoszonych	do	projektu	planu	miejscowego	planu	zagospodaro-
wania	przestrzennego	miasta	Konina	w	rejonie	ulicy	qeglarskiej.

Na	etapie	wyEorenia	do	publicznego	wglądu	nie	wnie-
siono	radnych	uwag	do	planu.

3564

UCHWADA Nr 512 RADY MIASTA KONINA

z	dnia	23	wrze[nia	2009	r.	

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 
obejmującego tereny o[rodka wypoczynkowego przy jeziorze Pątnowskim

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	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	zagospodarowa-
niu	przestrzennym	(Dz.U.,	Nr	80,	poz.	717;	ze	zmiana-

mi),	w	związku	z	uchwaEą	nr	188	Rady	Miasta	Konina	
z	dnia	19	 listopada	2003	r.	w	sprawie	przystąpienia	
do	 sporządzenia	miejscowego	planu	 zagospodarowa-

nia	przestrzennego	miasta	Konina	obejmującego	tereny	
o[rodka	wypoczynkowego	przy	 jeziorze	Pątnowskim,	
Rada	Miasta	Konina	uchwala,	co	następuje:	

ROZDZIAD	I
Ustalenia ogólne

§1.1.	Uchwala	się	miejscowy	plan	zagospodarowa-

nia	przestrzennego	miasta	Konina	obejmującego	tereny	
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o[rodka	wypoczynkowego	przy	 jeziorze	Pątnowskim,	
po	stwierdzeniu	zgodno[ci	z	ustaleniami	studium	uwa-
runkowaG	 i	 kierunków	zagospodarowania	przestrzen-

nego	miasta	Konina,	zwany	dalej	planem.
2.	Granicę	obszaru	objętego	opracowaniem	oznaczo-

no	na	rysunku	planu	w	skali	1:1000,	który	 jest	 inte-

gralną	czę[cią	niniejszej	uchwaEy,	stanowiący	do	niej	
zaEącznik	nr	1.

3.	Sposób	realizacji	inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	
technicznej	ustalonych	w	planie	stanowi	zaEącznik	nr	2.

4.	Rozstrzygnięcie	dot.	sposobu	 rozpatrzenia	uwag	
zgEoszonych	do	projektu	planu	｠	zaEącznik	nr	3.

 

§2.1.	Na	rysunku	planu	przedstawione	są	oznaczenia	
graficzne,	ustalające:

a)	granice	opracowania,
b)	 linie	 rozgraniczające	 tereny	 o	 rórnym	 prze-

znaczeniu,
c)	 linie	 rozgraniczające	 tereny	 o	 tym	 samym	

przeznaczeniu	｠	obowiązujące,
d)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,

2.	 Na	 rysunku	 planu	 przedstawione	 są	 oznaczenia	
graficzne	wskazujące:

a)	 linię	rozgraniczającą	brzegu	Jeziora	Pątnow-

skiego,
b)	istniejące	pomosty,
c)	istniejące	wjazdy	na	dziaEki,	
d)	skarpy,
e)	istniejące	zadrzewienia	i	zakrzewienia.

3.	Ustala	się	następujące	przeznaczenia	poszczegól-
nych	terenów,	przyporządkowując	im	wskazane	obok	
symbole	przeznaczenia:	

a)	tereny	zabudowy	letniskowej,	usEugowej	-	U,
b)	tereny	usEug	rekreacji	i	sportu,	zabudowy	letnisko-

wej	-	U,	ML,
c)	tereny	lasu	｠	RL,
d)	tereny	zadrzewieG	i	zakrzewieG	｠	RL	-1,
e)	tereny	wód	powierzchniowych	-	W,
f)	teren	drogi	publicznej	klasy	drogi	dojazdowej	｠	KD-	D,
g)	teren	publicznego	ciągu	pieszo	｠	jezdnego	｠	CPJ,
h)	tereny	dróg	wewnętrznych	｠	KDW.

§3.	 Ilekroć	 w	 przepisach	 niniejszej	 uchwaEy	 jest	
mowa	o:	

1.	budowli	sEurącej	reklamie	-	nalery	przez	to	rozumieć	
wolno	stojące	trwaEe	związane	z	gruntem	urządzenie	re-
klamowe,	które	nie	jest	budynkiem	lub	obiektem	maEej	
architektury	w	rozumieniu	ustawy	｠Prawo	budowlane.

2.	 dziaEce	 budowlanej	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
dziaEkę	budowlaną	w	rozumieniu	ustawy	o	gospodarce	
nieruchomo[ciami.	

3.	froncie	dziaEki	-	nalery	przez	to	rozumieć	tę	granicę	
dziaEki	budowlanej,	która	przylega	do	drogi,	z	której	na-

stępuje	wjazd	i	wej[cie	na	dziaEkę,
4.	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	to	

rozumieć	linię	wyznaczoną	na	rysunku	planu,	poza	któ-

rą	nie	wolno	wyprowadzać	zabudowy,
5.	obiekcie	obsEugi	technicznej	miasta	-	nalery	przez	

to	rozumieć	taki	obiekt	budowlany	w	rozumieniu	usta-
wy	｠	 Prawo	 budowlane,	 który	 sEury	 odprowadzaniu	

[cieków,	dostarczaniu	wody,	ciepEa,	energii	elektrycz-
nej,	gazu,	oraz	realizowaniu	 innych	rodzajowo	zbliro-

nych	usEug	na	rzecz	mieszkaGców	miasta.
6.	symbolu	przeznaczenia	-	nalery	przez	to	rozumieć	li-

terowe	oznaczenie	terenu	okre[lające	jego	przeznaczenie.
7.	terenie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	obszar,	wyzna-

czony	liniami	rozgraniczającymi	oraz	okre[lony	symbo-

lem	terenu	zgodnie	z	rysunkiem	planu.

§4.	Zasady	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	przestrzennego
1.	Sposób	zagospodarowania	obiektów	o	charakte-

rze	turystycznym	i	rekreacyjnym	nalery	podporządko-

wać	wymogom	ochrony	[rodowiska	przyrodniczego.	
2.	Wszelkim	obiektom	kubaturowym	i	urządzeniom	

technicznym	nalery	nadać	cechy	estetycznego	wyglą-
du	i	zharmonizować	z	otaczającym	krajobrazem.

3.	Zakaz	lokalizacji	stacji	bazowych	telefonii	komór-
kowej,	elektrowni	wiatrowych	na	wszystkich	terenach	
objętych	planem.

4.	Na	 terenie	oznaczonym	symbolem	U	dopuszcza	
się	lokalizowanie	budowli	sEurących	reklamie.

§5.	Zasady	ochrony	[rodowiska,	przyrody	i	krajobra-
zu	kulturowego

1.	 Na	 caEym	 terenie	 objętym	 planem	 obowiązują	
zakazy	 i	nakazy	zawarte	w	uchwale	Nr	53/86	Woje-
wódzkiej	Rady	Narodowej	z	dnia	28	stycznia	1986	r.	
w	sprawie	powoEania	obszaru	chronionego	krajobrazu,	
a	w	szczególno[ci:

a)	wprowadza	się	obowiązek	szczególnie	staran-

nego	zaopatrzenia	w	urządzenia	zapobiegają-

ce	zanieczyszczeniom	[rodowiska	wszystkich	
obiektów,	

b)	preferuje	się	uprawianie	wszelkich	form	tury-

styki	i	wypoczynku,
c)	nalery	prowadzić	monitoring	oraz	nadzór	w	

zakresie	 Eadu	 przestrzennego	 i	przestrzegania	
dyscypliny	budowlanej.	

2.	Obiekty	projektowane	nalery	podEączać	do	istnie-
jących	i	projektowanych	sieci	kanalizacyjnych,	do	cza-

su	 realizacji	 sieci	 kanalizacyjnej,	 odprowadzenie	 [cie-

ków	do	tymczasowych	zbiorników	bezodpEywowych,	
wywóz	ich	nalery	zapewnić	do	punktu	zlewnego	przy	
oczyszczalni	[cieków.	

3.	Dla	ochrony	gruntów	 i	wód	podziemnych	więk-
sze	place	manewrowe	i	parkingi	nalery	wyposaryć	w	
separatory	 substancji	 ropopochodnych,	 które	 winny	
oczyszczać	wody	opadowe	przed	ich	wprowadzeniem	
do	kanalizacji	deszczowej.

4.	Nalery	gromadzić	odpady	w	miejscach	wyEącznie	
do	tego	przeznaczonych	i	zapewnić	wyworenie	odpa-
dów	na	skEadowisko.

5.	 Odpady	 niebezpieczne,	 oleje	 odpadowe,	 zuryte	
baterie	 i	 akumulatory	winny	być	gromadzone	w	her-
metycznych	pojemnikach	 i	 transportowane	do	miejsc	
odzysku	lub	unieszkodliwienia.

6.	 Gromadzenie	 odpadów	 na	 dziaEkach	 objętych	
przedmiotowym	planem	winno	odbywać	się	w	sposób	
nie	wpEywający	negatywnie	na	otoczenie	i	być	zgodna	
z	zasadami	ochrony	[rodowiska.
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7.	Nalery	stosować	do	ogrzewania	ekologiczne	no[-
niki	energii	takie	jak:	paliwa	gazowe,	pEynne	i	staEe	(np.	
biomasa,	drewno)	oraz	odnawialne	pródEa	energii.	

§6.	Zasady	ochrony	dziedzictwa	kulturowego	zabyt-
ków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej.

W	granicach	objętych	planem	nie	ma	obszarów	obję-
tych	ochroną	konserwatorską.

§7.	 Ustalenia	 dotyczące	 parametrów	 i	 wskapników	
ksztaEtowania	zabudowy	oraz	zagospodarowania	terenu.

1.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	planu	symbola-
mi	U	tereny	zabudowy	usEugowo-	letniskowej,	ustala	się:

1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	letni-
skowa,	zabudowa	usEugowa,

2)	przeznaczenie	uzupeEniające	｠	wymiana	istnie-

jącej	zabudowy	letniskowej	na	obiekty	zbioro-

wego	zamieszkania	-	hotele,	
3)	 dla	 caEego	 obszaru	 oznaczonego	 symbolem	

przeznaczenia	U,	nakazuje	się	zachowanie	kli-
matu	 akustycznego	 odpowiadającego	 pozio-

mowi	 dopuszczalnego	 haEasu	 jak	 dla	 terenu	
zabudowy	mieszkaniowo	｠usEugowej,

4)	 adaptuje	 się	 istniejące	pomosty	 z	 dopuszcze-

niem	ich	przebudowy	i	remontu,
5)	zakaz	lokalizacji	i	budowy	nowych	pomostów,
6)	parametry	zabudowy	usEugowej	i	letniskowej:

a)	wysoko[ć	zabudowy	usEugowej	i	letniskowej	
｠	 jednokondygnacyjna	 (parter	 +	 urytkowe	
poddasze)	

b)	 wysoko[ć	 caEkowita	 zabudowy	 usEugowej	 i	
letniskowej	do	9,0	m,

c)	adaptuje	się	istniejącą	zabudowę	zlokalizowa-

ną	poza	nieprzekraczalną	linią	zabudowy	z	do-

puszczeniem	jej	przebudowy	i	remontu,
d)	poza	nieprzekraczalną	linią	zabudowy	dopusz-

cza	 się	 lokalizacje	 obiektów	 tymczasowych	
oraz	obiektów	maEej	architektury.	

7)	parametry	zabudowy	hotelowej:
a)	wysoko[ć	zabudowy	hotelowej｠	trzykondyg-

nacyjna,
b)	dopuszcza	się	dominantę	(wierę	widokową)do	

maksymalnej	wysoko[ci	｠	25	m,	
8)	następujące	szczegóEowe	warunki,	zasady,	pa-

rametry	 i	 wskapniki	 ksztaEtowania	 zabudowy	
oraz	zagospodarowania	terenu:	

a)	 zachowanie	 istniejącej	 nieprzekraczalnej	 linii	
zabudowy	zgodnie	z	zaEącznikiem	nr	1	do	ni-
niejszej	uchwaEy,

b)	 w	 ramach	 terenu	 nalery	 zapewnić	 miejsca	
postojowe	i	parkingowe	zachowując	następu-

jące	zasady:
-	dla	funkcji	usEugowej	i	hotelowej	min.	3	miej-

sca	na	100	m2	powierzchni	usEugowej	lub	ho-

telowej,
-	dla	jednego	budynku	rekreacyjnego	min.	1	miejsce.
c)	wskapnik	powierzchni	zabudowy	do	50%	po-

wierzchni	dziaEki,
d)	powierzchnia	biologicznie	czynna	｠	min.	30%	

powierzchni	dziaEki,

e)	w	przypadku	podziaEu	obszaru	na	dziaEki	wg	
zasad	ustalonych	w	pkt	9,	ustala	się	obowią-

zek	 zapewnienia	 miejsc	 parkingowych	 dla	
nowo	 powstaEych	 nieruchomo[ci	w	obszarze	
oznaczonym	symbolem	przeznaczenia	U	w	ilo-

[ci	 minimalnej	 wynoszącej	 2	miejsca	 parkin-

gowe	na	jedną	dziaEkę
9)	zasady	podziaEu	na	dziaEki	budowlane:

a)	minimalna	powierzchnia	dziaEki	｠	1500	m2.
2.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	planu	sym-

bolami	U,	ML	tereny	usEug	rekreacji	i	sportu,	tereny	za-

budowy	letniskowej,	ustala	się:
1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	usEug	re-

kreacji	i	sportu,	zabudowa	letniskowa,
2)	 preferuje	 się	 ekstensywne	 zagospodarowanie	

sportowe,	niekubaturowe	formy	zagospodaro-

wania	takie	jak:	korty	tenisowe,	boiska	sporto-

we,	przystaG,	
3)	 dla	 caEego	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	

przeznaczenia	U,	ML	nakazuje	się	zachowanie	
klimatu	 akustycznego	 odpowiadającego	 po-

ziomowi	dopuszczalnego	haEasu	jak	dla	strefy	
uzdrowiskowej,

4)	 zachowanie	 istniejącej	 zieleni	wysokiej,	 natu-

ralnych	rozlewisk	i	oczek	wodnych,
5)	zakaz	sadzenia	ro[lin,	krzewów	i	drzew	nie	odpo-

wiadających	istniejącemu	typowi	siedliska	i	gleby,
6)	 obowiązek	 rozwiązania	 gospodarki	 [ciekowej	

w	oparciu	o	rozwiązania	technologiczne	uzgod-

nione	z	wEa[ciwymi	sEurbami	nadzoru	sanitar-
no-epidemiologicznego,

7)	 adaptuje	 się	 istniejące	pomosty	 z	 dopuszcze-

niem	ich	przebudowy	i	remontu,
8)	zakaz	lokalizacji	i	budowy	nowych	pomostów,
9)	parametry	zabudowy:

a)	wysoko[ć	zabudowy	letniskowej	i	usEugowej	
｠	 jednokondygnacyjna	 (parter	 +	 poddasze	
urytkowe)

b)	wysoko[ć	caEkowita	zabudowy	do	9,0	m,
10)	 następujące	 szczegóEowe	 warunki,	 zasady,	

parametry	i	wskapniki	ksztaEtowania	zabudowy	
oraz	zagospodarowania	terenu:	

a)	 ustala	 się	 nieprzekraczalne	 linie	 zabudo-

wy	zgodnie	z	zaEącznikiem	nr	1	do	niniejszej	
uchwaEy

b)	 zakaz	 lokalizowania	usEug	nie	 związanych	 z	
funkcją	rekreacyjną	terenu,	

c)	w	ramach	terenu	nalery	zapewnić	miejsca	po-

stojowe	i	parkingowe	zachowując	następujące	
zasady:

-	dla	obiektu	kubaturowego	o	funkcji	rekreacyj-
nej,	sportowej	lub	usEugowej	-	min.	3	miejsca	
na 100 m2	powierzchni	usEugowej,

-	 dla	 niekubaturowych	 form	 zagospodarowa-
nia	 sportowego	 i	 peEniących	 komercyjną	 funk-
cję	 usEugową	 nalery	 zapewnić	 odpowiednią	
ilo[ć	 miejsc	 postojowych	 i	 parkingowych	 w	 ra-
mach	 wEasno[ci	 w	 celu	 wEa[ciwego	 funkcjo-

nowania	 terenu	 jednak	 nie	 mniej	 nir	 2	miejsca	
-	dla	jednego	budynku	letniskowego	min.	1	miejsce.
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11)	 zasady	 podziaEu	 na	 dziaEki	 budowlane	 zgod-

nie	z	linią	rozgraniczającą	terenu	o	tym	samym	
sposobie	przeznaczenia	-	obowiązującą,	poka-

zaną	na	zaEączniku	graficznym	do	uchwaEy.
3.	Na	terenach	oznaczonych	symbolem	przeznaczenia	

W	｠	tereny	wód	powierzchniowych	ustala	się	następu-

jące	 szczegóEowe	warunki,	 zasady	 i	 standardy	 ksztaE-
towania	 zabudowy	 oraz	 zagospodarowania	 terenu:

1)	 ustala	 się	 wykonywanie	 niezbędnych	 prac	 z	
zakresu:	 regulacji,	 utrzymania	 skarp,	 wycinki	
drzew	i	krzewów,	oraz	innych	dziaEaG	związa-

nych	z	ochrona	przeciwpowodziową.
4.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przeznaczenia	

RL	｠	tereny	lasów	ustala	się:
1)	przeznaczenie	podstawowe	｠	tereny	zieleni	le[nej;
2)	zakaz	wycinki	drzew	i	krzewów.
5.	Na	terenie	oznaczonym	symbolem	przeznaczenia	

RL-1	｠	tereny	zadrzewieG	i	zakrzewieG	ustala	się:
1)	 przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 tereny	 zadrze-

wieG	i	zakrzewieG,
2)	zakaz	wycinki	drzew	i	krzewów.
6.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	planu	sym-

bolem	KD	｠	D	teren	drogi	publicznej	klasy	drogi	dojaz-
dowej,	obowiązują	następujące	ustalenia:

1)	najmniejsza	szeroko[ć	pasa	drogowego	w	liniach	
rozgraniczających	wynosi	10	m.

7.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	planu	sym-

bolem	CP	J	teren	publicznego	ciągu	pieszo-	jezdnego,	
obowiązują	następujące	ustalenia:

1)	najmniejsza	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczają-

cych	ciągu	pieszo	-	jezdnego	wynosi	5	m.
8.	Na	terenach	oznaczonych	na	rysunku	planu	sym-

bolem	KDW	teren	dróg	wewnętrznych,	obowiązują	na-
stępujące	ustalenia:

1)	najmniejsza	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczają-

cych	drogi	wynosi	4	m,
2)	zakaz	stosowania	nawierzchni	bitumicznej,	pre-

feruje	się	nawierzchnię	wykonaną	ze	rwiru		lub	
kamienia	tEucznego.

§9.	Ustalenia	dotyczące	zasad	remontu,	rozbudowy	
i	budowy	systemów	komunikacji	i	infrastruktury	tech-

nicznej.
1)	wszystkie	dziaEki	budowlane,	budowle	i	budynki	

muszą	być	podEączone	do	sieci	elektroenerge-

tycznej	i	posiadać	przyEącze	elektroenergetycz-
ne	umorliwiające	pobór	energii	elektrycznej	w	
stopniu	 wystarczającym	 dla	 obsEugi	 funkcji	 i	
sposobu	zagospodarowania	 i	zabudowy	dziaE-
ki,

2)	sieć	elektroenergetyczna	szczególnie	[redniego	
i	 niskiego	napięcia	 powinna	być	 realizowana,	
jako	podziemna.	Nalery	równier	zachować	wy-

magania	zawarte	w	obowiązujących	przepisach	
i	normach	oraz	przepisy	w	sprawie	dopuszczal-
nych	poziomów	pól	elektromagnetycznych,

3)	 wszystkie	 budynki	 muszą	 posiadać	 zbiorcze	
lub	 indywidualne	 pródEa	 dostarczania	 ciepEa	
w	 stopniu	wystarczającym	 dla	 prawidEowego	
urytkowania	zgodnego	z	funkcją,

4)	zaopatrzenie	w	gaz	ziemny	E/GZ-50/	jest	mor-
liwe	 z	 sieci	 gazociągu	 [redniego	 lub	 niskiego	
ci[nienia.	 PrzyEączenie	 nowych	odbiorców	do	
sieci	gazowej	odbywać	się	more	na	zasadach	
zawartych	w	obowiązujących	przepisach,

5)	obiekty	projektowane	nalery	podEączać	do	ist-
niejących	 sieci	 kanalizacyjnych,	 do	 czasu	 re-

alizacji	 sieci	 kanalizacyjnej,	 odprowadzenie	
[cieków	do	tymczasowych	zbiorników	bezod-

pEywowych,	 wywóz	 ich	 nalery	 zapewnić	 do	
punktu	zlewnego	przy	oczyszczalni	[cieków,

6)	dla	ochrony	gruntów	i	wód	podziemnych	więk-

sze	place	manewrowe	i	parkingi	nalery	wyposa-

ryć	w	 separatory	 substancji	 ropopochodnych,	
które	winny	oczyszczać	wody	opadowe	przed	
ich	wprowadzeniem	do	kanalizacji	deszczowej,

7)	nalery	gromadzić	odpady	w	miejscach	wyEącz-
nie	do	tego	przeznaczonych	i	zapewnić	wywo-

renie	odpadów	na	skEadowisko.
8)	odpady	niebezpieczne,	oleje	odpadowe,	zuryte	

baterie	 i	 akumulatory	winny	być	gromadzone	
w	hermetycznych	pojemnikach	i	transportowa-

ne	do	miejsc	odzysku	lub	unieszkodliwienia,
9)	 gromadzenie	 odpadów	 na	 dziaEkach	 objętych	

przedmiotowym	planem	winno	odbywać	się	w	
sposób	nie	wpEywający	negatywnie	na	otocze-

nie	i	być	zgodna	z	zasadami	ochrony	[rodowi-
ska,

10)	nalery	stosować	do	ogrzewania	ekologiczne	
no[niki	energii	takie	jak:	paliwa	gazowe,	pEyn-

ne	i	staEe	(np.	biomasa,	drewno)	oraz	odnawial-
ne	pródEa	energii.	

§10. Ustalenia	dotyczące	sposobów	i	terminów	tym-

czasowego	zagospodarowania,	urządzania	i	urytkowa-
nia	terenów.

Dopuszcza	się	urytkowanie	nieruchomo[ci	jak	w	sta-
nie	istniejącym.

§11.	 Stawki	 procentowe,	 na	 podstawie,	 których	
ustala	się	opEatę,	o	której	mowa	w	art.	36	ust.4	ustawy	
o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym.

Uchwala	się	dla	terenów	objętych	ustaleniami	planu	
stawkę	sEurącą	naliczeniu	jednorazowej	opEaty	z	tytuEu	
wzrostu	warto[ci	nieruchomo[ci	w	następujących	wy-

soko[ciach:
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§12.	 Do	spraw	z	zakresu	zagospodarowania	prze-

strzennego	wszczętych	przed	dniem	wej[cia	w	rycie	
niniejszej	 uchwaEy,	 a	 niezakoGczonych	 decyzją	 osta-
teczną,	stosuje	się	jej	przepisy.

§13.	 Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Prezydento-

wi	Miasta	Konina.

§14.	 UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	 daty	 ogEoszenia	 w	 Dzienniku	 Urzędowym	 Woje-
wództwa	Wielkopolskiego

Przewodniczący
Rady	Miasta	Konina
(-) WiesEaw Steinke
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§1.1.	 Inwestycje	 z	 zakresu	 infrastruktury	 technicz-
nej,	 sEurące	zaspokojeniu	 zbiorowych	potrzeb	wspól-
noty	(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)	droga	publiczna	klasy	dojazdowej	oznaczona	

symbolem:	KD-D,
b)	ciąg	pieszo-jezdne	oznaczony	symbolem:	CPJ,

2)	 sieci	wodociągowe	 i	 kanalizacyjne	 realizowa-

ne	w	liniach	rozgraniczających	gminnych	dróg	
publicznych;

3)	finansowanie	o[wietlenia	dróg	publicznych;
4)	planowanie	i	organizacja	zaopatrzenia	w	ciepEo,	

energię	elektryczną	i	paliwa	gazowe.
2.	Realizacja	ww.	inwestycji	przebiegać	będzie	zgod-

nie	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	 zamówieG	 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	zbiorowym	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	infra-
struktury	 technicznej	 nalerących	 do	 zadaG	wEasnych	
gminy	okre[lają	uchwalane	przez	Radę	Miasta	strategie,	
plany	i	programy	w	tym	m.in.	wieloletnie	plany	rozwoju	
i	modernizacji	urządzeG	wodociągowych	i	kanalizacyj-
nych,	wieloletnie	programy	inwestycyjne	i	inne.

§2.1.	Zadania	w	zakresie	ww.	inwestycji	finansowa-
ne	będą	realizowane	w	caEo[ci	lub	w	czę[ci	z	budretu	
gminy	 oraz	 ze	 pródeE	 zewnętrznych	 (takich	 jak	m.in.	
[rodki	wEasne	przedsiębiorstw	wodociągowo	-	kanali-
zacyjnych,	[rodki	strukturalne,	fundusze	unijne	i	poza	
unijne,	kredyty	i	poryczki	i	inne),	w	oparciu	o	obowią-

zujące	przepisy	i	zawarte	umowy.
2.	 Finansowanie	 ww.	 inwestycji	 z	 zakresu	 infra-

struktury	technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	
gminy,	ujętych	w	niniejszym	planie	podlega	przepisom	
ustawy	z	dnia	30	czerwca	2005	r.	o	finansach	publicz-
nych	(Dz.U.	z	2005	r.	Nr	249	poz.	2104	ze	zm.).	

3.	Wydatki	majątkowe	gminy,	wydatki	inwestycyjne	
finansowane	z	budretu	gminy	oraz	inwestycje,	których	
okres	realizacji	przekracza	 jeden	rok	budretowy	będą	
uchwalane	w	uchwale	budretowej	Rady	Miasta.	

ZaEącznik	nr	2
do	uchwaEy	Nr	512
Rady	Miasta	Konina

z	dnia	23	wrze[nia	2009	r.
w	sprawie	rozstrzygnięcia	o	sposobie	realizacji	zapisanych	

w	planie,	inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej	nalerą-
cych	do	zadaG	wEasnych	gminy	oraz	zasadach	ich	finansowania.

ZaEącznik	nr	3
do	uchwaEy	Nr	512
Rady	Miasta	Konina

z	dnia	23	wrze[nia	2009	r.
w	sprawie	rozstrzygnięcia	uwag	zgEoszonych	do	projektu	

miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	Konina	
obejmującego	tereny	o[rodka	wypoczynkowego	przy	jeziorze	Pątnowskim.

Na	etapie	wyEorenia	do	publicznego	wglądu	nie	wnie-
siono	radnych	uwag	do	planu.


