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1 wrze[nia do dnia 31 sierpnia roku następnego.

§8. 
1)  OpEata podlega zwrotowi, po wcze[niejszym 

zgEoszeniu przez rodziców(opiekunów) ciągEej nie-
obecno[ci dziecka przez 2, 3 i 4 tygodnie.

2)  Zwrot opEaty następuje w formie odpisu od 
nalerno[ci za następny miesiąc, a w przypadku bra-
ku takiej morliwo[ci, kwotę zwrotu przekazuje się 
rodzicowi(opiekunowi) na jego pisemny wniosek.

§9. Obnira się opEatę za [wiadczenia wykraczają-
ce poza podstawę programową w przedszkolu oraz 
opEatę za [wiadczenia udzielane przez rEobek w sy-
tuacji, gdy do danej placówki uczęszcza jednocze-
[nie drugie dziecko z tej samej rodziny o 25%, a za 
trzecie dziecko o 50 % stawki okre[lonej w §4 i §5.

§10. Wysoko[ć stawki rywieniowej ustala dyrek-
tor przedszkola, kierownik rEobka w porozumieniu z 
organem prowadzącym, na podstawie sporządzonej 
kalkulacji kosztów uwzględniającej normy rywienio-
we.

§11. SzczegóEowy zakres realizowanych przez 
przedszkola i rEobek [wiadczeG oraz odpEatno[ci, 
okre[la umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy 
dyrektorem przedszkola, kierownikiem rEobka a ro-
dzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§12. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Międzychodu.

§13. Traci moc uchwaEa Nr XXX/201/2004 Rady 
Miejskiej Międzychodu z dnia 28 grudnia 2004r. w 
sprawie opEat za [wiadczenia udzielane przez gmin-
ny rEobek i przedszkola.

§14. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego, z mocą od 1 wrze[nia 
2010 r.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

(-) mgr Zygmunt Mleczak 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, ze zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717, ze zm.) a takre w związku z uchwaEą nr 338 z 
dnia 29 papdziernika 2008 r. Rady Miasta Konina w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ko-
nina w rejonie ulicy DęryGskiej- KraGcowej ｠ Zacisze 
- Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

RozdziaE I
Ustalenia porządkowe

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic 
DęryGskiej ｠ KraGcowej ｠ Zacisze, po stwierdzeniu 
zgodno[ci z ustaleniami studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Konina, zwany dalej planem.

§2. 1. Przebieg granic obszarów objętych planem 
przedstawia rysunek planu w skali 1:1000, będący 
integralną czę[cią niniejszej uchwaEy i stanowiący 
do niej zaEączniki nr 1.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, stanowi zaEącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy.

3. Rozstrzygniecie w sprawie rozpatrzenia uwag 
zgEoszonych do projektu planu, stanowią zaEącznik 
nr 3 do niniejszej uchwaEy.

§3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-
stępujące oznaczenia, przedstawione na rysunkach 
planu: 

1) granica opracowania,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,
3) symbole cyfrowe i literowe okre[lające prze-

znaczenie terenów i wiąrące ustalenia niniejszej 
uchwaEy z rysunkiem planu,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Na rysunku planu przedstawione są oznaczenia 
graficzne wskazujące:

1) obszar pasa technologicznego infrastruktury 
technicznej,

2) istniejąca sieć wodociągowa,
3) istniejąca sieć kanalizacyjna,
4) istniejąca sieć elektroenergetyczna 15 kV.
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§4. 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 okre[lo-
na na rysunku planu, wyznaczająca najblirsze po-
Eorenie frontowej [ciany budynku względem frontu 
dziaEki; dopuszcza się przekroczenie tej linii przez 
okapy, gzymsy, balkony, tarasy itp., jednak nie wię-
cej nir o 1,5 m;

3) przeznaczenie podstawowe ｠ dominujący 
(gEówny) sposób zagospodarowania terenu;

4) przeznaczenie dopuszczalne ｠ sposób zagospo-
darowania terenu wymagający speEnienia warun-
ków okre[lonych w planie, stanowiący uzupeEnienie 
przeznaczenia podstawowego;

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

6) usEugi nieuciąrliwe ｠ usEugi, które nie nalerą 
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, 
a takre takie których oddziaEywanie, nie powoduje 
przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem, do 
którego inwestor posiada tytuE prawny;

7) usEugi uciąrliwe ｠ usEugi zaliczane do przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaEywać na [rodowi-
sko w rozumieniu przepisów odrębnych;

8) 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;

9) wysoko[ć budynku ｠ to maksymalna odlegEo[ć 
w rzucie prostopadEym pomiędzy najwyrszym punk-
tem dachu budynku, a najnirszym punktem gruntu 
rodzimego;

10) przepisy odrębne i szczególne ｠ wszystkie 
obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do pla-
nowania przestrzennego, w tym ustawy i rozporzą-
dzenia.

RozdziaE II
Ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospoda-

rowania terenów

§5. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-
pujące przeznaczenie terenów:

 MWU ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z dopuszczeniem usEug nieuciąrliwych,

 MN, U ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usEug nieuciąrliwych,

 MN ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej,

 U ｠ tereny zabudowy usEugowej,
 UP ｠ tereny usEug publicznych;
 US ｠ tereny usEug sportu,

 ZP ｠ tereny zieleni urządzonej
 KS ｠ tereny komunikacji, parkingi,
 KDL ｠ tereny dróg publicznych klasy drogi lokal-

nej,
 KDD ｠ tereny dróg publicznych klasy drogi do-

jazdowej,

§6. 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.

2) Realizacja nowych inwestycji musi respekto-
wać ustalone w planie parametry zabudowy oraz 
zasady zagospodarowania terenów.

3) Na wszystkich terenach dopuszcza się lokaliza-
cję urządzeG komunalnej infrastruktury technicznej.

4) Dla naziemnych urządzeG infrastruktury nie wy-
maga się zachowania ustalonych planem linii zabu-
dowy.

§7. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajo-
brazu 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 krajobra-
zu, a w szczególno[ci:

a) wprowadza się obowiązek szczególnie staran-
nego zaopatrzenia w urządzenia zapobiegające za-
nieczyszczeniom [rodowiska wszystkich obiektów,

b) nalery prowadzić monitoring oraz nadzór w za-
kresie Eadu przestrzennego i przestrzegania dyscy-
pliny budowlanej.

2) Ustala się zakaz prowadzenia prac trwale naru-
szających stosunki gruntowo-wodne na obszarach 
objętych planem.

3) Wszelkie oddziaEywania związane z projektowa-
nymi przedsięwzięciami i funkcjonowaniem obiek-
tów oraz urządzeG usEugowych nie mogą powodo-
wać przekroczenia standardów jako[ci [rodowiska 
okre[lonych przepisami odrębnymi, poza terenem 
do którego inwestor posiada tytuE prawny,

4) Nalery zachować w maksymalnym stopniu ist-
niejącą zieleG.

5) Powierzchnie nie zabudowane i nie utwardzone 
powinny być pokryte zielenią lub uprawami, stano-
wiąc powierzchnie biologicznie czynne.

6) 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 wpro-
wadzeniem do kanalizacji deszczowej

7) Masy ziemne w szczególno[ci wierzchnie, naj-
bardziej ryzne warstwy gleby, przemieszczane w 
trakcie prowadzonych prac budowlanych, nalery w 
pierwszej kolejno[ci zagospodarować w granicach 
dziaEki, a w sytuacji kiedy nie będą mogEy być w ten 
sposób wykorzystane, traktować jako odpad i zago-
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spodarować zgodnie z miejskim planem gospodarki 
odpadami i przepisami odrębnymi,

8) Dopuszczalne poziomy haEasu na terenach 
oznaczonych w planie symbolem MN,U i MN nale-
ry przyjmować jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej., tereny oznaczone w planie 
symbolem przeznaczenia MWU nalery przyjmować 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo ｠ usEugo-
wych, tereny oznaczone w planie symbolem prze-
znaczenia UP nalery przyjmować jak dla terenów 
związanych ze staEym lub czasowym pobytem dzie-
ci i mEodziery.

9) Teren oznaczony w planie symbolem U nie wy-
maga traktowania jako chroniony pod względem 
akustycznym.

§8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej:

 1) Na caEym obszarze objętym planem w przypad-
ku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty 
mające charakter zabytku archeologicznego, nalery 
wstrzymać roboty i niezwEocznie powiadomić odpo-
wiednie organy ochrony zabytków.

§9. Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowa-
nia przestrzeni publicznych:

1) Ustala się maksymalną wysoko[ć ogrodzenia 
dziaEki na 1,8 m,

2) Ustala się zakaz stosowania ogrodzeG z prefa-
brykatów betonowych w granicy z drogą publiczną. 

§10. Ustalenia dotyczące parametrów i wskapni-
ków ksztaEtowania zabudowy oraz zasad zagospo-
darowania terenów.

1) Na terenie oznaczonym na zaEączniku nr 1 sym-
bolem MWU ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe ｠ tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej;

b) dopuszcza się lokalizację usEug nieuciąrliwych 
pod warunkiem, re lokale usEugowe będą realizowa-
ne tylko w budynku mieszkalny;

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

d) dopuszcza się lokalizację urządzeG infrastruktu-
ry technicznej;

e) następujące dane liczbowe dotyczące warun-
ków, zasad i standardów ksztaEtowania zabudowy, 
zagospodarowania terenu oraz podziaEu na dziaEki 
budowlane:

f) zasady zagospodarowania terenu:
- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z za-

Eącznikiem nr 1 do niniejszej uchwaEy,
- potrzeby parkingowe dla nowoprojektowanych 

inwestycji nalery realizować wyEącznie na terenie 
lokalizacji wEasnej,

- dla funkcji usEugowych nalery zapewnić mini-
malnie 1 miejsca parkingowe na 50 m² powierzchni 
urytkowej,

- dla mieszkalnictwa wielorodzinnego nalery za-
pewnić minimalnie 1 miejsce parkingowe na 1 lokal 
mieszkalny.

2) Na terenie oznaczonym na zaEączniku nr 1 sym-
bolem MN, U ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe ｠ tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usEug;
b) dopuszcza się lokalizację urządzeG infrastruktu-

ry technicznej;
c) parametry zabudowy mieszkaniowej:
- wysoko[ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziem-

nych, w tym poddasze urytkowe,
- wysoko[ć caEkowita zabudowy do 9,0 m,
- szeroko[ć elewacji frontowej do 15,0 m,
- dach wielospadowy o nachyleniu poEaci 25o-45o, 

pokrycie z dachówki lub materiaEów ją imitujących;
d) parametry zabudowy gospodarczej:
- zabudowa jednokondygnacyjna, 
- wysoko[ć caEkowita zabudowy gospodarczej do 

5,0 m,
- dachy pEaskie lub spadziste o nachyleniu poEaci 
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1) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 1 symbolem MWU ustala się: a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; b) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych pod warunkiem, że lokale usługowe będą realizowane tylko w budynku mieszkalny; c) zabudowa musi posiadać ściany, stropy oraz stolarkę drzwiową i okienną zapewniającą zachowanie normatywnych poziomów hałasu odpowiednich do funkcji terenu; d) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej; e) następujące dane liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:  

 f) zasady zagospodarowania terenu: ‐ nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, ‐ potrzeby parkingowe dla nowoprojektowanych inwestycji należy realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej, ‐ dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 1 miejsca parkingowe na 50 m² powierzchni użytkowej, ‐ dla mieszkalnictwa wielorodzinnego należy zapewnić minimalnie 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny.      2) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 1 symbolem MN, U ustala się: a) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług; b) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej; c) parametry zabudowy mieszkaniowej: ‐ wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, ‐ wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m, ‐ szerokość elewacji frontowej do 15,0 m, ‐ dach wielospadowy o nachyleniu połaci 250‐450, pokrycie z dachówki lub materiałów ją imitujących; d) parametry zabudowy gospodarczej: ‐ zabudowa jednokondygnacyjna,  ‐ wysokość całkowita zabudowy gospodarczej do 5,0 m, ‐ dachy płaskie lub spadziste o nachyleniu połaci 200‐300, pokrycie dowolne;  e) parametry zabudowy usługowej: ‐ wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych,  ‐ wysokość całkowita zabudowy do 9,0 m, ‐ dach dowolny, w przypadku dachu spadzistego pokrycie z dachówki lub materiału o podobnym wyglądzie; f) zasady zagospodarowania terenu: ‐ wskaźnik powierzchni zabudowy do 50% powierzchni działki, ‐ powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki, ‐ w granicach nieruchomości należy zapewnić 2 miejsca postojowe dla budynku  mieszkalnego oraz min. 2 miejsca postojowe dla funkcji usługowej, ‐ nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; g) zasady podziału na działki budowlane: ‐ minimalna szerokość działki budowanej – 22 m, ‐ minimalna powierzchnia działki – 1000 m2.      3) Na terenie oznaczonym na załączniku nr 1 symbolem MN ustala się: 

 RODZAJ USTALENIA WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA 
a b c 
 maksymalny w.i.z. 3.0 
 maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej (m) 16 

pełnych 3  maksymalna ilość 
kondygnacji 
zabudowy  

poddaszowych - 
 

pełnych 2  minimalna ilość kondygnacji 
zabudowy  poddaszowych - 

 minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej 
działce budowlanej (% powierzchni działki) 

25 

 minimalna powierzchnia działki budowlanej (m2) 2 000 
 maksymalna powierzchnia zabudowana na działce 

budowlanej (% powierzchni działki) 
60 
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20o-30o, pokrycie dowolne; 
e) parametry zabudowy usEugowej:
- wysoko[ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziem-

nych, 
- wysoko[ć caEkowita zabudowy do 9,0 m,
- dach dowolny, w przypadku dachu spadzistego 

pokrycie z dachówki lub materiaEu o podobnym wy-
glądzie;

f) zasady zagospodarowania terenu:
- wskapnik powierzchni zabudowy do 50% po-

wierzchni dziaEki,
- powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki,
- w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić 2 

miejsca postojowe dla budynku mieszkalnego oraz 
min. 2 miejsca postojowe dla funkcji usEugowej,

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z za-
Eącznikiem nr 1 do niniejszej uchwaEy;

g) zasady podziaEu na dziaEki budowlane:
- minimalna szeroko[ć dziaEki budowanej ｠ 22 m,
- minimalna powierzchnia dziaEki ｠ 1000 m2. 

3) Na terenie oznaczonym na zaEączniku nr 1 sym-
bolem MN ustala się:

a)przeznaczenie podstawowe ｠ tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) dopuszcza się lokalizację urządzeG infrastruktu-
ry technicznej;

c) parametry zabudowy mieszkaniowej:
- wysoko[ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziem-

nych, w tym poddasze urytkowe,
- wysoko[ć caEkowita zabudowy do 9,0 m,
- szeroko[ć elewacji frontowej do 15,0 m,
- dach wielospadowy o nachyleniu poEaci 25o-45o, 

pokrycie z dachówki lub materiaEów ją imitujących;
d) parametry zabudowy gospodarczej:
- zabudowa jednokondygnacyjna o powierzchni 

zabudowy do 80 m2, 
- zabudowa gospodarcza jednokondygnacyjna, 
- wysoko[ć caEkowita zabudowy gospodarczej do 

5,0 m,
- dachy pEaskie lub spadziste o nachyleniu poEaci 

20o-30o, pokrycie dowolne; 
e) zasady zagospodarowania terenu:
- wskapnik powierzchni zabudowy do 50% po-

wierzchni dziaEki,
- powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 30% 

powierzchni dziaEki,
- w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić 2 

miejsca postojowe dla budynku mieszkalnego,
- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z za-

Eącznikiem nr 1 do niniejszej uchwaEy;
f) zasady podziaEu na dziaEki budowlane:
- minimalna szeroko[ć dziaEki budowanej ｠ 22 m,
- minimalna powierzchnia dziaEki ｠ 1000 m2.
 
4) Na terenie oznaczonym na zaEączniku nr 1 sym-

bolem U ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe ｠ teren zabudowy 

usEugowej;

b) przeznaczenie dopuszczalne ｠ parkingi publicz-
ne,

c) zakazuje się lokalizacji usEug uciąrliwych oraz 
stacji paliw gazowych i pEynnych;

d) parametry zabudowy usEugowej:
- wysoko[ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziem-

nych, 
- wysoko[ć caEkowita zabudowy do 9,0 m,
- dach dowolny, w przypadku dachu spadzistego 

pokrycie z dachówki lub materiaEu o podobnym wy-
glądzie;

e) zasady zagospodarowania terenu:
- wskapnik powierzchni zabudowy do 80% po-

wierzchni dziaEki,
- powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 10% 

powierzchni dziaEki,
- w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić co 

najmniej 2 miejsca postojowe na 50 m2 powierzchni 
usEugowej,

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z za-
Eącznikiem nr 1 do niniejszej uchwaEy;

f) zasady podziaEu na dziaEki:
- ustala się zakaz podziaEu terenu.

5) Na terenie oznaczonym na zaEączniku nr 1 sym-
bolem UP ustala się:

a) przeznaczenie podstawowe ｠ teren usEug pu-
blicznych,

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

c) parametry zabudowy:
- wysoko[ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziem-

nych,
- wysoko[ć caEkowita zabudowy do 13,0 m,
- dach dowolny, w przypadku dachu spadzistego 

pokrycie z dachówki lub materiaEu o podobnym wy-
glądzie, blachy tytanowo ｠ cynkowej,

d) zasady zagospodarowania terenu:
- wskapnik powierzchni zabudowy do 60% po-

wierzchni dziaEki,
- powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 40% 

powierzchni dziaEki,
- w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić co 

najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzch-
ni usEugowej,

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z za-
Eącznikiem nr 1 do niniejszej uchwaEy;

e) zasady podziaEu na dziaEki:
- ustala się zakaz podziaEu terenu.
  
6) Na terenie oznaczonym na zaEączniku nr 1 sym-

bolem US ustala się:
a) przeznaczenie podstawowe ｠ teren usEug spor-

tu; wypoczynku i rekreacji
b) przeznaczenie dopuszczalne ｠ usEugi publiczne,
c) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 

technicznej komunalnej oraz infrastrukturę związana 
z podstawową funkcja terenu,
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d) parametry zabudowy usEugowej:
- wysoko[ć zabudowy do 3 kondygnacji nadziem-

nych, 
- wysoko[ć caEkowita zabudowy do 12,0 m,
- dach dowolny, w przypadku dachu spadzistego 

pokrycie z dachówki lub materiaEu o podobnym wy-
glądzie;

e) zasady zagospodarowania terenu:
- maksymalna powierzchnia zabudowy obiektami 

kubaturowymi  do 10% powierzchni terenu ozna-
czonego symbolem US,

- w granicach nieruchomo[ci nalery zapewnić co 
najmniej 2 miejsca postojowe na 50 m2 powierzchni 
usEugowej,

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z za-
Eącznikiem nr 1 do niniejszej uchwaEy,

- powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 20% 
powierzchni obszaru oznaczonego symbolem prze-
znaczenia US,

f) zasady podziaEu na dziaEki:
- ustala się zakaz podziaEu terenu.

7) Na terenie oznaczonym na zaEączniku nr 1 sym-
bolem ZP ｠ tereny zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ tereny zieleni 
urządzonej;

 2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej komunalnej.

8) Na terenie oznaczonym na zaEączniku nr 1 sym-
bolem KS ｠ tereny komunikacji, parkingi ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe drogi, parkingi,
2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 

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

z rysunkiem planu.

9) Na terenie oznaczonym na zaEączniku nr 1 sym-
bolem 1 KDD ｠ tereny dróg publicznych klasy drogi 
dojazdowej ｠ ulica KraGcowa ustala się:

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

2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej komunalnej,

3) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - wynosi 
10 m.

    
10)  Na terenie oznaczonym na zaEączniku nr 1 

symbolem 2 KDD ｠ tereny dróg publicznych klasy 
drogi dojazdowej ustala się:

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

2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej komunalnej,

3) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - wynosi 
10 m,

4) droga zakoGczona placem nawrotnym o wy-
miarach 20 m x 20 m.

11) Na terenie oznaczonym na zaEączniku nr 1 

symbolem 1 KDL, 2 KDL ｠ tereny dróg publicznych 
klasy drogi lokalnej ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe ｠ teren dróg pu-
blicznych klasy drogi lokalnej,

2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej komunalnej,

3) szeroko[ć w liniach rozgraniczających - wyno-
si dla drogi oznaczonej symbolem 1KDL -15 m, dla 
drogo oznaczonej symbolem 2 KD L ｠ 20 m.

§11. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takre nararonych na niebez-
pieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem 
się mas ziemnych:

1) Na wszystkich obszarach objętych planem nie 
występują tereny zagrorone osuwaniem się mas 
ziemnych.

2) Na wszystkich obszarach objętych planem nie 
występują tereny nararone na niebezpieczeGstwo 
powodzi.

§12. Na terenie objętym planem obowiązują na-
stępujące ustalenia ogólne dotyczące infrastruktury 
technicznej:

1) Ustala się obowiązek wykonywania peEnego 
uzbrojenia obszaru w podstawową sieć infrastruk-
tury technicznej.

2) Dopuszcza się morliwo[ć realizacji urządzeG 
technicznych uzbrojenia i obiektów infrastruktury, 
technicznej jako towarzyszących inwestycjom na 
terenie objętym planem. 

3) Na istniejących sieciach wodociągowych, ka-
nalizacyjnych, rurociągu tEocznym oraz w odlegEo[ci 
5 m od ich osi nie lokalizować budynków i budowli 
oraz nasadzeG drzew.  

§13. W zakresie zasilania w energię elektryczną 
ustala się:

1) Zasilanie w energię elektryczną odbywać się 
będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej [red-
niego napięcia SN 15 kV oraz niskiego napięcia nn 
0,4 kV, która będzie rozbudowywana do występu-
jącego zapotrzebowania na energię.

2) Na terenie gdzie wystąpi zwiększone zapotrze-
bowanie w zakresie zasilania w energię elektrycz-
ną, a zasilanie z istniejącej sieci nie będzie morliwe, 
dopuszcza się budowę stacji transformatorowych i 
sieci zasilających [redniego napięcia oraz niskiego 
napięcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i 
zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsiębior-
stwo energetyczne.

3) Okre[lenie ostatecznej rozbudowy sieci i liczby 
stacji transformatorowych będzie morliwe po okre-
[leniu zapotrzebowania na moc.

4) W przypadku konieczno[ci budowy stacji trans-
formatorowych na obszarze objętym planem przed-
siębiorstwo energetyczne wskare miejsca pod ich 
budowę, jereli przedsiębiorstwo energetyczne nie 
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będzie mogEo pozyskać wskazanego gruntu dla 
potrzeb budowy stacji transformatorowych, nowe 
miejsce wskare Urząd Miasta Konina.

5) Wszystkie istniejące na obszarze urządzenia 
elektroenergetyczne nalery wkomponować w pro-
jektowane zagospodarowanie przedmiotowego te-
renu, zachowując bezpieczne odlegEo[ci zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami i tak dla na-
powietrznych linii elektroenergetycznych nalery wy-
dzielić pas technologiczny wynoszący dla:

- linii15 kV  5 m od rzutu poziomego skrajnego 
przewodu linii,

- linii 0,4 kV  3 m od rzutu poziomego skrajnego 
przewodu linii,

W pasie technologicznym ustala się zakaz lokali-
zacji wszelkich budynków, budowli takich jak masz-
ty oraz zieleni wysokiej.

6) Dopuszcza się przebudowę sieci elektroenerge-
tycznych z kolidującym planowanym zagospodaro-
waniem terenu i ukEadem komunikacyjnym; sposób 
i warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej 
okre[li firma elektroenergetyczna: koszty związane 
z przebudową poniesie podmiot wchodzący w ko-
lizję.

7) Dla usytuowania urządzeG elektroenergetycz-
nych, w tym stacji transformatorowych nie jest wy-
magane zachowanie linii zabudowy. 

8) SzczegóEowy sposób i zakres rozbudowy sieci 
okre[li zakEad energetyczny na etapie realizacji po-
szczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

§14. W zakresie odprowadzania [cieków komu-
nalnych ustala się:

1)Odprowadzenie [cieków komunalnych i przemy-
sEowych do oczyszczalni [cieków, poprzez istnie-
jąca i projektowaną sieć kanalizacji na warunkach 
okre[lonych przez wEa[cicieli sieci oraz w oparciu o 
przepisy szczególne.

2)Do czasu wybudowania kanalizacji dopuszcza 
się odprowadzanie [cieków do szczelnych atesto-
wanych zbiorników bezodpEywowych, z wywozem 
tych [cieków do oczyszczalni przez koncesjonowa-
nych przewopników.

§15. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych ustala się:

1) Wody opadowe i roztopowe z posesji nalery za-
gospodarować we wEasnym zakresie bez naruszania 
interesu osób trzecich,

2) Dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych z terenów dróg i placów, dachów 
oraz terenów utwardzonych kanaEami otwartymi do 
urządzeG podczyszczających, i dalej do odbiorników 
wód deszczowych, 

3) Docelowo odprowadzanie [cieków w postaci 
wód opadowych i roztopowych z powierzchni za-
nieczyszczonych o trwaEej nawierzchni do sieci ka-
nalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębny-
mi lub ich retencjonowanie i wtórne wykorzystanie 
do celów nawodnieG po uprzednim podczyszczeniu 

do jako[ci okre[lonej w przepisach odrębnych.

§16. W zakresie zaopatrzenia w wodę.
1) Ustala się przyEączenie obszaru do istniejącej i 

nowoprojektowanej sieci wodociągowej.
2) Ustala się zakaz lokalizacji budynków, budowli, 

nasadzeG drzew oraz zieleni, której system korze-
niowy będzie powodowaE uszkodzenia uzbrojenia 
podziemnego strefie 5 m od osi istniejącego wodo-
ciągu ø 90 i ø 110.

§17. Sieć telefoniczna ｠ warunki techniczne przy-
Eączenia do sieci okre[li firma telekomunikacyjna na 
etapie programowania i projektowania realizacyjne-
go.

§18. W zakresie zaopatrzenia w ciepEo ustala się:
1) Zakazuje się stosowania jako pródeE ciepEa ta-

kich paliw i urządzeG do ich spalania, które nie od-
powiadają wymogom ochrony powietrza atmosfe-
rycznego,

2) Do celów grzewczych realizacja pródeE ciepEa 
takich jak: paliwo gazowe, pEynne, paliwa charak-
teryzujące się najnirszym wskapnikami emisyjnymi 
oraz wykorzystanie energii elektrycznej i odnawial-
nych pródeE energii,

3) Stosowanie urządzeG grzewczych o wysokiej 
sprawno[ci i niskim stopniu emisji zanieczyszczeG.

§19. 1. W zakresie gospodarki odpadami ustala 
się obowiązek gromadzenia odpadów, w wydzielo-
nych i odpowiednio zabezpieczonych miejscach, w 
sposób zgodny z planem gospodarki odpadami gmi-
ny i uwzględnieniem segregacji odpadów zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

2. Odpady z posesji nalery w pierwszej kolejno[ci 
poddawać odzyskowi, a jereli z przyczyn technolo-
gicznych jest on niemorliwy lub nie jest uzasadnio-
ny z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 
odpady te nalery unieszkodliwiać w sposób zgodny 
z wymaganiami ochrony [rodowiska oraz planem 
gospodarki odpadami dla miasta Konina.

§20. Podstawę realizacji uzbrojenia technicznego 
stanowić będą projekty branrowe.

§21. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenów.

1) Dla terenów objętych planem nie okre[la się 
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenu.

§22. Granice obszarów wymagających przeksztaE-
ceG i rekultywacji.

Nie występują na obszarze planu.
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RozdziaE III
Przepisy koGcowe

§23. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty z tytuEu wzrostu warto-

[ci nieruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust.4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysoko[ci:

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

§25. 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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 §22. Granice obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji.        Nie występują na obszarze planu. 
 Rozdział 3 
Przepisy końcowe  §23. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 
 
Symbol przeznaczenia terenu Wysokość stawki procentowej 

MWU 0 
MNU 0 
MN 0 
U 15 
UP 0 

 §24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina  §25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
     Przewodniczący  Rady Miasta Konina: (‐)Wiesław Steinke 
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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) przebudowa i remonty sieci wodociągowe i ka-
nalizacyjne;

2) budowę dróg publicznych;
3) przebudowa i remont o[wietlenia dróg publicz-

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

na 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 1997r. Prawo budowlane (t. j. 
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieG publicz-
nych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze 
zm.), ustawą z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), 
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. 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 1997r. 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 będą realizowane 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 i 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 2005r. Nr 249 poz. 
2104 z póp. 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 
24.03.2010r. do 15.04.2010 r., dnia 8.04.2010r. 
zostaEa zorganizowana dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

2. W ogEoszeniu wyznaczono nieprzekraczalny 
termin na dzieG 30.04.2010r., w którym osoby fi-
zyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie po-
siadające osobowo[ci prawnej mogEy wnosić 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 28.04.2010r. Pan BEarej Dukasie-
wicz zEoryE uwagę do projektu planu. Uwaga doty-
czy zmiany szeroko[ci pasa drogowego ulic: DęryG-

ZaEącznik nr 2 
do UchwaEy Nr 679 
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 679 
Rady Miasta Konina 

z dnia 19 maja 2010r. 
w sprawie rozstrzygnięcia dot. sposobu rozpatrzenia 

uwag zgEoszonych do projektu planu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 

w rejonie ulic: DęryGskiej ｠ KraGcowej ｠ Zacisze 
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skiej ｠ KraGcowej ｠ Zacisze w taki sposób, reby 
powstaEa ulica jednokierunkowa z jednym pasem 
ruchu o szeroko[ci od 2.5 do 3.0m. 

2. Uwaga nie zostaEa uwzględniona. Istniejąca 
ulica KraGcowa stanowi jeden z elementów osie-
dlowego systemu komunikacji publicznej. Przyjęta 
szeroko[ć pasa drogowego ｠ 10m jest warto[cią 
minimalną dla tej klasy ulicy (ulica klasy dojazdowej) 
wynikającą z przepisów wykonawczych do ustawy 
o drogach publicznych. Przepisy te przewidują co 
prawda morliwo[ć wyjątkowego przyjęcia mniej-
szej szeroko[ci ulicy je[li podyktowane byEoby to 

trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym za-
gospodarowaniem. Zaproponowany przebieg pasa 
drogowego uwzględnia obecne zagospodarowanie 
i nie przewiduje ingerencji w istniejącą zabudowę 
na caEym swoim przebiegu od skrzyrowania z uli-
cą Wojciechowo do skrzyrowania z ulicą Bernar-
dynką. Taka lokalizacja drogi publicznej stanowi 
kontynuację rozwiązaG planistycznych zawartych 
w poprzednich miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego od 1986r. Warunki terenowe 
w peEni odpowiadają morliwo[ci lokalizacji drogi w 
projektowanym przebiegu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie 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, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 
Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, 
Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 
181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 
1111, Nr 223 poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52 poz. 420 
, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i poz. 146) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 
2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 
r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45 poz. 319 , Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 
127 poz. 880 , z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 
poz. 1237 , Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24 
poz. 124 ), Rada Gminy DamasEawek uchwala, co 
następuje:

RozdziaE I
Przepisy ogólne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze ｧStudium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy DamasEawekｦ ｠ uchwaEa Nr 
XII/70/07 Rady Gminy DamasEawek z dnia 7 grudnia 
2007 r., uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej 
w gminie DamasEawek, zwany dalej ｧplanemｦ.

2. Planem objęto obszar poEorony w gminie Dama-
sEawek, pomiędzy wsiami Niemczyn, KoEybki, Mo-
kronosy i Kopanina, którego granice okre[la rysunek 

planu.
3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) zaEącznik Nr 1 ｠ stanowiący czę[ć graficzną, 

zwaną ｧrysunkiem planuｦ, opracowany w skali 
1:2000, zatytuEowany: ｧMiejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru farmy wia-
trowej w gminie DamasEawekｦ;

2) zaEącznik Nr 2 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Gminy DamasEawek o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu;

3) zaEącznik Nr 3 ｠ stanowiący rozstrzygnięcie 
Rady Gminy DamasEawek o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) farmie wiatrowej ｠ nalery przez to rozumieć 

kompleks elektrowni wiatrowych powiązanych 
systemem infrastruktury technicznej i drogami we-
wnętrznymi;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-
ną odlegEo[ć [ciany budynku lub budowli od linii roz-
graniczającej terenu;

3) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-
mieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budyn-
ków na dziaEce lub terenie, mierzoną po zewnętrz-
nym obrysie [cian kondygnacji przyziemnej lub 
nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje 
poza obrys kondygnacji przyziemnej, a w przypadku 
budowli przez powierzchnię rozumie się rzut funda-
mentów;

4) zadrzewieniach i zakrzewieniach ｠ nalery przez 
to rozumieć pojedyncze drzewa lub krzewy, a takre 
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 z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej 
w gminie DamasEawek


