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U C H W A Ł A   Nr  537

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 obejmującego teren położony w rejonie ulicy Piłsudskiego.



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 181 Rady Miasta Konina z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmującego teren położony w rejonie ulicy Piłsudskiego, Rada Miasta Konina u c h w a l a,  co następuje: 


§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmujący teren położony w rejonie ulicy Piłsudskiego, 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 do uchwały. 

§ 3.

	Na rysunku planu przedstawione są oznaczenia graficzne, ustalające:

1)	granice opracowania,
2)	linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania lub różnych warunkach zagospodarowania – ściśle określone,
3)	nieprzekraczalna linie zabudowy.
	Ustala się przeznaczenie terenów pod:

    MW – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.



§ 4.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

	działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem piwnic, oraz poddaszy nieużytkowych,
nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie wolno wyprowadzać zabudowy,
	symbolu przeznaczenia - należy przez to rozumieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów określające ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie uzupełniające,
powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu,
	wskaźniku intensywności zabudowy ( w.i.z. ) - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych, budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej tej działki,
wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną lub minimalną odległość w rzucie prostopadłym pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a gruntem rodzimym.


§ 5.
                              Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

	Forma nowych obiektów lub ich części musi być zharmonizowana z obiektami istniejącymi lub realizowanymi w sąsiedztwie.

Dla całości obszaru należy opracować jedną koncepcję architektoniczno - urbanistyczną przyjętą przez Architekta Miejskiego, która będzie podstawą dla zagospodarowania poszczególnych działek.


§ 6.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

	Nowe obiekty należy podłączać do istniejących i projektowanych sieci kanalizacyjnych.
	Dla ochrony gruntów i wód podziemnych większe place manewrowe i parkingi należy wyposażyć w separatory ropopochodnych, które winny oczyszczać wody opadowe przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. 
	Należy zachować istniejące drzewa.
	Należy gromadzić odpady w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i zapewnić wywożenie odpadów na składowisko.

Zakazuje się lokalizacji usług powodujących ponadnormatywne dla zespołu zabudowy mieszkaniowej zwiększenie hałasu, zanieczyszczenie powietrza i gleby. 



§ 7.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

	Na całym obszarze objętym planem w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na 
obiekty mające charakter zabytku archeologicznego - należy wstrzymać roboty i niezwłocznie powiadomić odpowiednie organy ochrony zabytków.


§ 8.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.

	Zakazuje się na obszarze planu lokalizowania budowli służących reklamie.

Zakazuje się umieszczania reklam i szyldów na budynkach poza miejscami przewidzianymi w koncepcji urbanistyczno – architektonicznej.

§ 9.
Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MW obowiązują następujące 
ustalenia:
	Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a.	kształtowanie zabudowy wielorodzinnej w formie obrzeżnej zabudowy osiedlowej z wewnętrzna przestrzenią , przeznaczoną głównie pod zieleń i place zabaw,
b.	dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie w parterach budynków wielorodzinnych,
c.	w zagospodarowaniu terenów osiedlowych należy:
	zapewnić miejsca parkowania dla mieszkańców, 
	lokalizować zabudowę w odległości, minimum 5m od sieci infrastruktury technicznej, 

projektować nasadzenia, które nie spowodują uszkodzenia uzbrojenia poziemnego. 
	Ustala się następujące dane liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania obszaru MW oraz podziału na działki budowlane:



RODZAJ USTALENIA
WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
a
b
c
1.	
maksymalny w.i.z.
2,5
2.	
wysokość zabudowy mieszkaniowej (m)
od 10 do 16
3.	
liczba kondygnacji nadziemnych
4
4.	
minimalna powierzchnia biologicznie czynna  (% powierzchni obszaru MW)
30
5.	
minimalna powierzchnia działki budowlanej (m2)
1200
6.	
maksymalna powierzchnia zabudowana
(% powierzchni obszaru MW)
40

Dopuszcza się zmniejszenie liczby kondygnacji do 3 na max. 20 % terenów w liniach rozgraniczających.

Dopuszcza się zwiększenie liczby kondygnacji do 5 na max. 20 % w liniach rozgraniczających. 
Dla nieruchomości gruntowych stanowiących jedną własność a składającej się z kilku sąsiadujących ze sobą działek dopuszcza się realizację obiektów budowlanych w granicy lub w zbliżeniu do niej z zachowaniem odległości wynikających z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie do granicy własności.

§ 10.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

	Teren objęty planem leży w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych ( GZWP – nr 151) w utworach kredowych Turek – Konin – Koło.
	Do czasu zagospodarowania terenów na funkcje zgodne z planem grunty rolne pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.
	Na uzbrojeniu wod.- kan, oraz w odległości 10 m od ich osi nie lokalizować budynków, budowli oraz nasadzeń drzew i krzewów.


§ 11.
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

	Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu należy ustalić, czy przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu jest zgodne z planem, czy istnieje możliwość zgodnego z planem i zatwierdzoną koncepcją, zagospodarowania działek gruntu.
	Wydzielane działki winny posiadać dostęp do dróg publicznych na zasadach ustalonych w planie oraz zgodnie z przyjętą koncepcją architektoniczno – urbanistyczną.


§ 12.
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

	Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z rozbudowanej miejskiej sieci wodociągowej.
	Przy projektowaniu obiektów i zmiany sposobu zagospodarowania terenów, należy uwzględniać zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych, zgodnie z ustaleniami przepisów prawa w tym zakresie.
	Odprowadzanie ścieków poprzez osiedlową sieć kanalizacji sanitarnej podłączoną do systemu kanalizacji miejskiej.
	Odprowadzenie wód deszczowych siecią kanalizacji deszczowej.
	Zaopatrzenie w energię elektryczną będzie kontynuowane z istniejących lub uzupełnianych, w miarę potrzeb, sieci elektroenergetycznych (w miarę możliwości kablowych). W przypadku konieczności realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwestor musi udostępnić teren do ich realizacji. Dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych ( w tym stacji transformatorowych) nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy.
	Niezbędne modernizacje sieci infrastruktury technicznej dokonywane być mogą na terenach ich dotychczasowej lokalizacji.

Preferowanymi czynnikami grzewczymi są: miejska sieć cieplna lub inne odnawialne źródła energii.

	Zaopatrzenie w gaz ziemny E/GZ-50/ jest możliwe z sieci gazociągu średniego lub niskiego ciśnienia. Przyłączanie nowych odbiorców do sieci gazowej odbywać się będzie na zasadach zawartych w obowiązujących przepisach.


§ 13.
Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Dopuszcza się czasowe użytkowanie nieruchomości jak w stanie istniejącym. 
Zakazuje się lokalizowanie obiektów tymczasowych poza budkami telefonicznymi.

                                                                   § 14.
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
MW
0

§ 15.
Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr 682 Rady Miasta Konina z dnia 19.12.2001 r. w granicach planu objętego niniejszą uchwałą.

§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 17.
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 537 Rady Miasta Konina z dnia 26.10.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmującego teren położony w rejonie ulicy Piłsudskiego.



Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmującego teren położony w rejonie ulicy Piłsudskiego 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 537 Rady Miasta Konina z dnia 26.10.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmującego teren położony w rejonie ulicy Piłsudskiego.


	Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie 
istniejącym terenem całkowicie zabudowanym, w pełni wyposażonym w sieci infrastruktury technicznej.

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmującego teren położony w rejonie ulicy Piłsudskiego nie występuje konieczność realizacji nowych sieci i urządzeń systemu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
	Przewiduje się – niezależnie od ustaleń planu, ze względu na zły stan techniczny, modernizację i remonty sieci i urządzeń systemu wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
	Inwestycje, o których mowa w ust.3. realizowane będą przez administratora sieci ze środków komunalnych.










Załącznik nr 4 do uchwały Nr 537 Rady Miasta Konina z dnia 26.10. 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmującego teren położony w rejonie ulicy Piłsudskiego . 

Na etapie wyłożenia do publicznego wglądu Pan Wojciech Korzec wniósł uwagi dotyczące projektu planu. 

	Stwierdził, że projekt planu obniża dotychczasową wartość terenu. Stwierdzenie to nie jest prawdziwe. Pan W. Korzec nabył działki od Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 28.12.2001r. Były one przeznaczone w obowiązującym wówczas planie, uchwała nr XII/76/90 z dnia 27 kwietnia 1990 r., pod zabudowę mieszkaniową o wysokości zabudowy III – IV kondygnacje. Takie przeznaczenie obowiązywało od 1990 roku. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony 19.12.2001 r., uchwałą nr 682 ( Dz.U.Woj. Wielk. nr 33 poz. 995 z dn. 01.03.2002 r.) zmienił przeznaczenie części działek 1675/118, 1675/126 pod parkingi lub garaże, pozostałą część własności nadal przeznaczał pod zabudowę wielorodzinną. Na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Gen. Bema o „przywrócenie stanu pierwotnego” uchwałą nr 181 z dnia 19 listopada 2003 r. przystąpiono do sporządzania planu, który umożliwi realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Sporządzany projekt planu przywraca wartość nieruchomości. Dodatkowo umożliwia w parterze budynku lokalizację usług, co powoduje wzrost wartości nieruchomości.


	Nieprawdą jest, że projekt planu „całkowicie ogranicza jakąkolwiek zabudowę terenu” oraz, że uniemożliwi wjazd na działkę. Projekt planu przewiduje na działkach zabudowę wielorodzinną. Działki przylegają do terenu, a będące własnością miasta, przeznaczone są pod zabudowę wielorodzinną a dalej pod drogę publiczną. Aby można było na działce inwestora zrealizować obiekty budowlane zgodnie z prawem budowlanym, inwestor musi na własnej działce zlokalizować miejsca parkingowe. Dodatkowy aktualnie miejski pas terenu przylegający do drogi publicznej stwarza możliwość poszerzenia nieruchomości inwestora umożliwiając tym samym lokalizację parkingów od drogi publicznej. Daje to możliwość zabudowy większej części działki, niż w sytuacji poprzednich planów.


	Ograniczenia wielkości działek są wytycznymi do sporządzania nowych podziałów geodezyjnych, nie dotyczą możliwości zagospodarowania aktualnie istniejących. Stąd 



      nieprawdą jest, ze wprowadzenie parametru minimalnej powierzchni działki – 1200 m 2       ogranicza możliwość zabudowy działek wnioskodawcy.

	Proponowane przez wnoszącego uwagi polegające na likwidacji zapisu dotyczącego ilości kondygnacji i minimalnej wysokości budynku, naruszają zasady ładu przestrzennego zdefiniowane w art. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konieczność ustalenia zasad ochrony i kształtowania przestrzeni oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy, są obowiązującymi składnikami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie a art. 15 ust. 2 pkt 2 i 6. Teren inwestora jest częścią osiedla zabudowy wielorodzinnej, jedynego w mieście. Jest częścią enklawy, kompleksu, na którym Spółdzielnia wybudowała już dwa budynki wielorodzinne otaczające wspólne podwórko. Teren został podzielony pod katem lokalizacji zabudowy wielorodzinnej i uzbrojony w infrastrukturę techniczną (nowa trafostacja, przebudowa linii 15kV wybudowanie kolektora sanitarnego i deszczowego).


	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego osiedla zlokalizował wystarczającą ilość usług dla przewidywanej liczby mieszkańców. Dalsze ograniczanie zabudowy mieszkaniowej i wprowadzanie pawilonów usługowych uważa się za bezzasadne. 


	Pan W. Korzec nie skorzystał z ustawowego terminu i nie złożył wniosku do planu zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy, natomiast Wydział Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami we wniosku do planu zawarł propozycję zapisu dla całego obszaru objętego planem jako MW/U. W obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w oznaczeniach literowych nie ma oznaczenia MW/U. Wniosek uwzględniono stosując dopuszczalne rozporządzeniem oznaczenie MW oraz wprowadzając dopuszczenie usług w parterach budynków w § 9 projektu planu. 


Biorąc pod  uwagę w/w argumenty nie uwzględnia się uwagi wniesionej na etapie wyłożenia  planu do publicznego wglądu. 



