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UCHWA£A NR XXVI/134/2008 RADY GMINY OLSZÓWKA

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie upowa¿nienia Kierownika Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Olszówce do za³atwienia spraw
okre�lonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) Rada Gminy Olszówka uchwala, co nastê-
puje:

§1. Upowa¿nia siê Kierownika Gminnego O�rodka Pomo-
cy Spo³ecznej w Olszówce do za³atwiania spraw indywidual-
nych z zakresu administracji publicznej w zakresie podejmo-
wania wobec d³u¿ników alimentacyjnych dzia³añ przewidzia-
nych w ustawie z dnia 7 wrze�nia 2007 roku o pomocy

osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378
z pó�n. zm.).

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Olszówka

(-) Pawe³ Lasota
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UCHWA£A 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 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 235 Rady Miasta
Konina z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Konina � w rejonie ulicy Pi³sudskiego �
szko³a, Rada Miasta Konina uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I

Ustalenia ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Konina � w rejonie ulicy Pi³sudskiego
- szko³a, po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go 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. Na rysunku planu przedstawione s¹ oznaczenia gra-
ficzne wskazuj¹ce:

1) istniej¹ca sieæ kanalizacji sanitarnej  150,

2) istniej¹ca linia elektroenergetyczna 110 kV

3) obszar pasa ochronnego infrastruktury technicznej.

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

1) UP - tereny zabudowy us³ug publicznych,

2) U - tereny zabudowy us³ugowej.

§3. Okre�lenia stosowane w uchwale oznaczaj¹:

1) plan � miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, 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 rozgra-
niczaj¹cymi i oznaczony symbolem literowym;

4) us³ugi uci¹¿liwe � us³ugi zaliczane do przedsiêwziêæ mo-
g¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko w rozumie-
niu ustawy Prawo ochrony �rodowiska;

5) powierzchnia biologicznie czynna � powierzchnia terenu
biologicznie czynna w rozumieniu rozporz¹dzenia Ministra
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 bu-
dynku, 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. Zakazuje siê zrzutu zanieczyszczeñ zawieraj¹cych sub-
stancje biogenne, organiczne i toksyczne do gruntu i do wód
powierzchniowych w obszarze zasiêgu g³ównego zbiornika
wód podziemnych GZWP - nr 151 Turek � Konin � Ko³o oraz
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w zasiêgu najwy¿szej i wysokiej ochrony wód podziemnych
� ONO i OWO

2. Ustala siê pas terenu ochronnego dla napowietrznych
linii elektroenergetycznych:

- 110 kV wynosi 15 m od rzutu poziomego skrajnego
przewodu linii,

- 15 kV wynosi 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewo-
du linii.

3. W obszarze pasa ochronnego dla napowietrznych linii
elektroenergetycznych zakazuje siê pobytu ludzi przez czas
przekraczaj¹cy 8 godzin na dobê.

§6. Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej nie ustala siê.

Rozdzia³ II

Ustalenia szczegó³owe

§7. 1. Na terenie oznaczonym na za³¹czniku nr 1 symbo-
lem U � tereny us³ug ustala siê:

a) przeznaczenie podstawowe � zabudowa us³ugowa,

b) parametry zabudowy us³ugowej:

- zabudowa us³ugowa dwukondygnacyjna o maksy-
malnej powierzchni zabudowy do 300 m2,

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

c) zasady zagospodarowania terenu:

- wska�nik powierzchni zabudowy do 50% powierzch-
ni oznaczonej symbolem U,

- powierzchnia biologicznie czynna � min. 30% po-
wierzchni oznaczonej symbolem U,

- w granicach nieruchomo�ci nale¿y zapewniæ odpo-
wiedni¹ ilo�æ miejsca postojowej w zale¿no�ci od
rodzaju us³ug,

- nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z za³¹cz-
nikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y;

- zakaz lokalizacji us³ug uci¹¿liwych.

d) zasad podzia³u nie okre�la siê.

2. Na terenie oznaczonym na za³¹czniku nr 1 symbolem
UP - tereny us³ug publicznych ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe � tereny us³ug publicznych
(us³ugi sportu, obiekty sportowe na potrzeby zespo³u
szkolnego, basen),

2) parametry zabudowy:

a) wysoko�æ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych,

b) wysoko�æ ca³kowita zabudowy do 12,0 m,

c) dachy dowolne,
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3) zasady zagospodarowania terenu:

a) wska�nik powierzchni zabudowy do 70% powierzchni
oznaczonej symbolem UP,

b) powierzchnia biologicznie czynna � min. 20% po-
wierzchni oznaczonej symbolem UP,

c) w granicach nieruchomo�ci nale¿y zapewniæ co naj-
mniej 3 miejsca postojowe na 150 m2 powierzchni
u¿ytkowej,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 10 m zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y;

e) w odleg³o�ci do 5 m od osi sieci kanalizacji sanitarnej
 1500 ustala siæ zakaz lokalizacji budynków i budowli;

5) zasady podzia³u terenu

a) nie okre�la siê.

§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
odprowadzenie �cieków sanitarnych w stopniu wystarcza-
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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:
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§11. Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Konina, rejon ulicy Pi³sud-
skiego, w prawobrze¿nej czê�ci miasta zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr 426 Rady Miasta Konina z dnia 23 lutego 2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego nr 43, poz. 1326 z dnia 8
kwietnia 2005 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
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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.


