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U C H W A Ł A   Nr  534

RADY   MIASTA   K O N I N A

z dnia  26  p a ź d z i e r n i k a  2005 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Konina w części dotyczącej ulicy Europejskiej, 
w lewobrzeżnej części miasta.



	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 (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.14 ust.8,art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 183 Rady Miasta Konina z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w części dotyczącej ulicy Europejskiej, 
w lewobrzeżnej części miasta, Rada Miasta Konina  u c h w a l a,  co następuje: 

§ 1.
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konin, w części dotyczącej ulicy Europejskiej, w lewobrzeżnej części miasta, zwany dalej planem.

§ 2.
	Granicę obszaru objętego opracowaniem oznaczono na rysunku planu w skali 1:1 000, który jest integralną częścią niniejszej uchwały, stanowiąc do niej załącznik nr 1.

Stwierdzenie zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
	Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
	Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowi załącznik nr 4. 

§ 3.
1.	Na rysunku planu przedstawione są oznaczenia graficzne, ustalające:
1)	granice opracowania,
2)	linie rozgraniczające,
3)	granica terenu ochrony pośredniej zewnętrznej ujęć wody,
4)	obszar ochrony pośredniej zewnętrznej ujęć wody.
2.	Ustala się następujące, według symbolu naniesionego na rysunku planu, przeznaczenie 	terenu pod:

     GP- droga główna ruchu przyspieszonego


§ 4.
Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
	budowli służącej reklamie - należy przez to rozumieć wolno stojącą trwale związaną z gruntem reklamę, 

urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć reklamy nietrwale połączone z gruntem,
	obiekcie obsługi technicznej miasta - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który służy odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, oraz realizowaniu innych rodzajowo zbliżonych usług na rzecz mieszkańców miasta z wyjątkiem stacji telefonii komórkowej,
	symbolu przeznaczenia - należy przez to rozumieć literowe oznaczenie terenu określające jego przeznaczenie,
terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu,
urządzeniu pomocniczym - należy przez to rozumieć wyposażenie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a także oznakowanie służące organizacji ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, urządzenia służące informacji o terenie, a także ogólnodostępne stacje telefoniczne.

§ 5.

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegających ochronie ze względu na wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

Wskazuje się obszar ochrony pośredniej zewnętrznej ujęć wody, określony zgodnie z rysunkiem planu.
Wszelkie zagospodarowanie terenu w granicach obszaru ochrony pośredniej zewnętrznej ujęć wody musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6.

Ogólne zasady rozmieszczania reklam i budowli służących reklamie.

Na terenie objętym ustaleniami planu zakazuje się lokalizowania budowli służących reklamie oraz urządzeń reklamowych.

§7.

              Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia GP – droga główna ruchu przyspieszonego nie wolno dokonywać jakichkolwiek podziałów za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi.

                                                                          
§ 8.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia GP zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków a także innej zabudowy niezwiązanej z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem:
1)	urządzeń pomocniczych,
2)	obiektów obsługi technicznej miasta.

§ 9.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia GP zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 10.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia GP ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1)	teren musi być wyposażony w sieć kanalizacji deszczowej,
2)	wszystkie zrzuty wód opadowych muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
3)	teren musi być oświetlony w sposób właściwy dla klasy drogi,
4)	przynajmniej 10% powierzchni terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny.

§ 11.

Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia GP ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

1)	najmniejsza szerokość drogi w liniach rozgraniczających dla odcinków nowoprojektowanych wynosi 40 m,
2)	droga musi być wyposażona minimum w 2 jezdnie po jednej na każdy kierunek ruchu,
3)	po każdej ze stron pasa drogowego należy wykonać chodnik o minimalnej szerokości 2 m,
4)	każda jezdnia musi być wyposażona w minimalnie dwa pasy ruchu,
5)	wzdłuż pasa drogowego należy poprowadzić ścieżkę rowerową o szerokości minimalnej 3 m z miejscami odpoczynku,
6)	zakazuje się sytuowania zjazdów na działki budowlane. Obsługa komunikacyjna terenów przyległych odbywać się będzie z dróg równoległych wewnętrznych. Dopuszcza się wyłącznie istniejące zjazdy do miejsc obsługi podróżnych i stacji paliw. 


§ 12.

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
GP
0 %

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Miasta Konina.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                     Przewodniczący 
               Rady  Miasta  Konina

                                                                                  Tadeusz  Wojdyński


Załącznik nr 2 do uchwały Nr  534 Rady Miasta Konina z dnia 26.10.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w części dotyczącej ulicy Europejskiej, w lewobrzeżnej części miasta. 



Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w części dotyczącej ulicy Europejskiej, w lewobrzeżnej części miasta. z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Konin”, uchwalonego 19 grudnia 2001 r. uchwałą nr 691 Rady Miasta Konina.


























Załącznik nr 3 do uchwały Nr 534 Rady Miasta Konina z dnia 26.10. 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w części dotyczącej ulicy Europejskiej, w lewobrzeżnej części miasta. 


	Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istniejącym ulicą Europejską, wyposażoną w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.


	W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w części dotyczącej ulicy Europejskiej, w lewobrzeżnej części miasta nie występuje konieczność realizacji nowych sieci.



	Przewiduje się – niezależnie od ustaleń planu, ze względu na zły stan techniczny, modernizację i remonty sieci i urządzeń systemu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanych z pasem drogowym.


	Inwestycje, o których mowa w ust.3. realizowane będą ze środków komunalnych.























Załącznik nr 4 do uchwały Nr 534 Rady Miasta Konina z dnia 26.10. 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w części dotyczącej ulicy Europejskiej, w lewobrzeżnej części miasta. 


Na etapie wyłożenia do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag do projektu planu.




