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U C H W A Ł A   Nr  539

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 dla terenu położonego w rejonie ulicy Słonecznej, obręb Pawłówek.


	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 185 Rady Miasta Konina z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu położonego w rejonie ulicy Słonecznej, obręb Pawłówek,  Rada  Miasta  Konina   u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu położonego w rejonie ulicy Słonecznej, zwany dalej planem.

§ 2.

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

Stwierdzenie zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest integralną częścią niniejszej uchwały i stanowi do niej załącznik nr 2.
	Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie stanowi do niej załącznik nr 3.
	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 tereny o różnym sposobie użytkowania,
3)	nieprzekraczalną linie zabudowy,
4)	strefę bez zabudowy kubaturowej z uwagi na istniejącą infrastrukturę.
2.	Ustala się następujące przeznaczenia poszczególnych terenów, przyporządkowując im wskazane symbole przeznaczenia:
    MN,U – zabudowa mieszkaniowo-usługowa( istniejąca i do uzupełnień),
    KD      - droga dojazdowa,
    KL       - droga lokalna.

3.	Funkcje terenów:
podstawowa – oznaczona jest na rysunku planu jako symbol lub zbiór symboli rozdzielonych przecinkiem.
  
§ 4.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
	budowli służącej reklamie - należy przez to rozumieć wolno stojące trwałe związane z gruntem reklamy,
	działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,
	 froncie działki - należy przez to rozumieć tę granicę działki budowlanej, która przylega do drogi, z której następuje wjazd i wejście na działkę,
	kondygnacji pełnej - należy przez to rozumieć kondygnację użytkową, której powierzchnia posadzki i sufitu jest taka sama, 
	kondygnacji w poddaszu użytkowym - należy przez to rozumieć kondygnację użytkową, która wykonana jest w dachu spadowym,
	 liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć minimalną lub maksymalną liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych,

nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie wolno wyprowadzać zabudowy,
	obiekcie obsługi technicznej miasta - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, który służy odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, także podziemne sieci telekomunikacyjne,
	odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach,
symbolu przeznaczenia - należy przez to rozumieć literowe oznaczenie terenu określające jego przeznaczenie,
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,
	wysokości 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.
	Każda działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej.





§ 6.
Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego


	Posiadający do działki budowlanej tytuł prawny powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
	Ustala się następujące warunki postępowania z odpadami:

a)	wytwórcy odpadów zobowiązani są do ich selektywnej zbiórki, umożliwiającej późniejszy odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów zgodnie z wymogami ochrony środowiska,
b)	odpady komunalne winny być segregowane i zagospodarowane zgodnie z planem gospodarki odpadami miasta Konina,
c)	odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory winny być gromadzone w hermetycznych pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia, 
d)	zakazuje się składowania i unieszkodliwiania odpadów na działkach objętych przedmiotowym planem.


§ 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.

	Na terenie objętym ustaleniami planu dopuszcza się lokalizowanie budowli służących reklamie.
Budowla służąca reklamie może być zlokalizowana według zasady jedna reklama na jedną nieruchomość.

Cele publiczne takie jak: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej miasta, urządzenia melioracji, drogi wewnętrzne, tereny komunikacji pieszo-jezdnej, drogi rowerowe, komunikacji pieszej, można realizować na każdym terenie w sposób zgodny z przepisami szczególnymi i zasadami współżycia społecznego.
Wszelkie zagospodarowanie i zabudowę należy wykonywać w sposób zapewniający prawidłową eksploatację obiektów zaliczanych do celów publicznych, zwłaszcza: obiektów obsługi technicznej miasta, urządzeń melioracyjnych oraz obiektów obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczeństwa państwa.



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

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN,U – zabudowa mieszkaniowo-usługowa (istniejąca i do uzupełnień), obowiązują następujące ustalenia:
1)	Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a.	zachowanie istniejących budynków w dobrym stanie technicznym,
b.	uzupełnienie zabudowy działki lub rozbudowa obiektów budowlanych w zakresie ustalonego przeznaczenia terenu,
c.	zakaz stosowania w budynkach mieszkalnych dachów pulpitowych i imitacji połaci dachowych na ścianach budynku.
2)	Parametry zabudowy:
a.	powierzchnia zabudowy nie więcej niż 50% powierzchni działki,
b.	minimum 25% powierzchni działki należy pozostawić jako powierzchnię biologicznie czynną,
c.	wysokość budynków mieszkalnych do dwóch pełnych kondygnacji nadziemnych, z kondygnacją w użytkowym poddaszu,
d.	wysokość nowych wolnostojących budynków usługowych – jedna kondygnacja pełna + poddasze użytkowe , całkowita wysokość – 9,5 m,
e.	poziom podłogi parteru nie więcej niż 0,5 m od poziomu terenu,
f.	w budynkach mieszkalnych dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci 30° do 45°, w budynkach usługowych od 20° 
do 45°.
3)	Zasady podziału na działki budowlane:
	duże działki mogą podlegać podziałowi pod warunkiem, że:

–	front działki nie będzie mniejszy niż 25 m,
–	wydzielone działki zachowają dostęp do drogi publicznej.
Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KD - droga dojazdowa, obowiązują następujące ustalenia:
	najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających dla dróg nowoprojektowanych wynosi 10 m,
	jezdnia musi być wyposażona w dwa pasy ruchu po jednym na każdy kierunek ruchu,
	należy wykonać chodnik o minimalnej szerokości 1.5 m przynajmniej z jednej strony pasa drogowego.


Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KL - droga lokalna, 
obowiązują następujące ustalenia:
	najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających dla dróg nowoprojektowanych wynosi 14 m,

jezdnia musi być wyposażona w dwa pasy ruchu po jednym na każdy kierunek ruchu, należy wykonać chodnik o minimalnej szerokości 1.5 m przynajmniej z jednej strony pasa drogowego.

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

	Zakaz wznoszenia nowych obiektów tymczasowych.



	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 oraz czy istnieje możliwość zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu.
	Wydzielane działki winny posiadać dostęp do dróg publicznych na zasadach ustalonych w planie.
	Dla nieruchomości gruntowej stanowiącej 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 w stosunku do granicy własności.



§ 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 sieć kanalizacji sanitarnej podłączoną do systemu kanalizacji miejskiej.
	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.

Zaopatrzenie w gaz ziemny E/GZ-50/ jest możliwe z sieci gazociągu średniego lub niskiego ciśnienia. 
Przyłączanie nowych odbiorców do sieci gazowej odbywać się może na zasadach zawartych w odpowiednich przepisach.
	Preferowanymi czynnikami grzewczymi są: miejska sieć cieplna, energia elektryczna, gaz ziemny w miejsce węglowych źródeł ciepła lub inne odnawialne źródła energii.






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

Dopuszcza się czasowe użytkowanie nieruchomości jak w stanie istniejącym.

§ 14.
Obszar rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.

Ustala się, ze cały teren objęty planem jest obszarem rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.


§ 15.
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
MN,U
30
KD
0
KL
0

§ 16.
Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się jej przepisy.

§ 17.
Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr 683 Rady Miasta Konina z dnia 19.12.2001 r. w granicach planu objętego niniejszą uchwałą.

§ 18.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 19.
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  539 Rady Miasta Konina z dnia 26.10. 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu położonego w rejonie ulicy Słonecznej.



Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu położonego w rejonie ulicy Słonecznej 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 539 Rady Miasta Konina z dnia 26.10. 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu położonego w rejonie ulicy Słonecznej.



	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 dla terenu położonego w rejonie ulicy Słonecznej 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 539 Rady Miasta Konina z dnia 26.10. 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu położonego w rejonie ulicy Słonecznej.




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











