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U C H W A Ł A  Nr  542

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 Konin - Osada.


		Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) w związku uchwałą Nr 182 Rady Miasta Konina z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Konin – Osada, Rada Miasta Konina u c h w a l a,  co następuje: 

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział 1.

Zakres obowiązywania planu.

§ 1. Po stwierdzaniu zgodności z ustaleniami studium uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Konin - Osada, zwany dalej planem.

§ 2. Załącznikami do planu są:
	rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;
	rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
	rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3;
	wykaz terenów objętych programem „Natura 2000” w granicach obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Konin – Osada, stanowiący załącznik nr 4;
	wykaz terenów ochrony pośredniej zewnętrznej ujęć wody podziemnej dla miasta Konina oraz terenów o podwyższonej ochronie w granicach obszarów objętych planem, stanowiący załącznik nr 5;
	wykaz terenów i obiektów gospodarki wodnej służących ochronie przeciwpowodziowej w granicach obszarów objętych planem, stanowiący załącznik nr 6;
	wykaz terenów objętych ochroną Służby Ochrony Zabytków, stanowiący załącznik nr 7.


§ 3. 1. Przedmiotem planu jest określenie:
przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
	zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

	zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;
	granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
szczegółowych zasad podziału nieruchomości;
szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
	Celem planu jest:

	podniesienie rangi przedmiotowego obszaru i zapewnienie mu ochrony ze względu na ekologiczną wrażliwość i unikalność środowiska naturalnego;

ochrona wartości krajobrazowych i przyrodniczych terenów;
zwiększenie intensywności zabudowy poprzez wypełnienie luk w zabudowie;
zapewnienie mieszkańcom możliwie dobrych warunków zamieszkania i dostępności do usług;
zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania terenów usługowych i mieszkaniowych;
wyposażenie w urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania miasta.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:
1)	granica planu;
2)	symbole terenów;
3)	linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania;
4)	nieprzekraczalne linie zabudowy;
5)	obowiązujące linie zabudowy.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu wskazują stan prawny wynikający z innych przepisów:
1)	granice terenu wewnętrznego ochrony pośredniej;
2)	granice wyodrębnionego z zewnętrznego terenu obszaru podwyższonej ochrony pośredniej;
3)	granice terenu zewnętrznego ochrony pośredniej;
4)	obszar zalewowy;
5)	strefy ograniczonego użytkowania wzdłuż linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia;
6)	lokalizacja wczesnośredniowiecznego grodu Kaszuba.

§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
	budowli służącej reklamie - należy przez to rozumieć wolnostojący trwale związany z gruntem obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;




	urządzeniu służącym reklamie – należy przez to rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem, służący reklamie;
	froncie działki - należy przez to rozumieć tą granicę działki budowlanej, która przylega do drogi, z której następuje wjazd i wejście na działkę;

kalenicy dachu – należy przez to rozumieć najwyższą i najdłuższą, poziomą krawędź załamania połaci dachu spadowego;
	klasie ulicy - rozumie się przez to przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z cech funkcjonalnych;
	liczbie kondygnacji nadziemnych - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem piwnic;
	nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie wolno wprowadzać nowej zabudowy;
	obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, na której należy zlokalizować frontową elewację budynku, w przypadku, gdy planowana lokalizacja budynku znajdzie się w odległości mniejszej niż 20 metrów od tej linii;
	obiekcie obsługi technicznej miasta - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, który służy odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu wody, ciepła, energii elektrycznej lub gazu;
	przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć dominujący ( główny ) sposób zagospodarowania terenu;
	przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć możliwy sposób zagospodarowania terenu po spełnieniu wymagań określonych w planie, stanowiący uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;
	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;
	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;
	usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska;
	usługach uciążliwych - należy przez to rozumieć usługi zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska;
	stałej uciążliwości – należy przez to rozumieć uciążliwości wytwarzane przez czas dłuższy niż 8 godzin w ciągu doby lub w godzinach 2200 – 600;
	czasowej uciążliwości – należy przez to rozumieć uciążliwości wytwarzana przez czas krótszy niż 8 godzin i nie w godzinach 2200 – 600;
	szkodliwym oddziaływaniu na środowisko – należy przez to rozumieć wszelką działalność, przekraczającą dopuszczalne wielkości mogące znacząco wpływać na środowisko, w szczególności dotyczące wytwarzania: hałasu, wibracji, 

      promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód powierzchniowych i  
      podziemnych;
	odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności, stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla 

środowiska, za wyjątkiem odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, służbie zdrowia oraz weterynarii;
	wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej tej działki;
	wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną odległość w rzucie prostopadłym pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a najniższym punktem gruntu rodzimego;
	zieleni urządzonej - rozumie się przez to zespoły roślinności spełniające cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, z wyłączeniem terenów ogrodów działkowych.



DZIAŁ II. USTALENIA OGÓLNE
Rozdział 2.

Ustalenia ogólne dotyczące zasad użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszaru objętego ustaleniami planu.


§ 6. Dla obszaru objętego niniejszą uchwalą, ustala się następujące przeznaczenia poszczególnych terenów, przyporządkowując im wskazane obok symbole przeznaczenia: 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – MN;
	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług – MNU;
	zabudowa zagrodowa – RM;
	usługi handlu – UH;
	usługi sportu i rekreacji – US;
	usługi obsługi transportu – UOT;
	zieleń urządzona – ZP;
	las – ZL;
	tereny orne – R;
	łąki i pastwiska – RZ;
	wody powierzchniowe – WS;
	rowy melioracyjne i oczka wodne – WR;
	ulica główna ruchu przyspieszonego – KD-GP;
	ulica zbiorcza – KD-Z;
	ulica pieszo - jezdna – KD-PJ;
	ulica dojazdowa – KD-D;
	ulica wewnętrzna – KDW;
	parking – KD-P;
	tereny ciepłociągu – C;
	tereny wodociągu – W;
	tereny obiektów hydrotechnicznych – H;
	wały przeciwpowodziowe – WPP. 



§ 7.  1. Tereny wymienione w § 6 pkt 13 - 16 stanowią podstawową sieć publicznej komunikacji drogowej ulic, którą należy realizować zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.
	Obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających terenów ulic głównych ruchu przyspieszonego, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-GP i 2 KD-GP.


§ 8.   1. Każda działka budowlana musi mieć dostęp do ulicy publicznej.
	Za dostęp do ulicy publicznej uważa się także ukształtowanie działki budowlanej, które umożliwia prawidłowy wjazd na działkę budowlaną z terenu ulicy wewnętrznej.


§ 9. 1. Cele publiczne takie jak: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej miasta wymienione w § 5 pkt 9, urządzenia melioracji, ulice, place, zieleń miejska, tereny komunikacji pieszo-jezdnej, drogi rowerowe, ciągi komunikacji pieszej, można realizować na każdym terenie w sposób zgodny przepisami szczególnymi i zasadami współżycia społecznego.
2. Dopuszcza się na całym obszarze objętym planem lokalizację zadań dla realizacji celów publicznych w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyłącznie w ramach funkcji i zasad zagospodarowania terenu, określonych niniejszym planem.
3. Obszar wyspy ustanawia się obszarem rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.

§ 10. 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.

§ 11. Plan wyznacza następujące tereny przeznaczone na cele publiczne:
	ulic publicznych: KD-GP, KD-Z, KD-L, KD-D;
	infrastruktury technicznej: W, C, H;
	wód powierzchniowych, kanałów melioracyjnych i oczek wodnych: WS, WR;
	wałów przeciwpowodziowych WPP;
	zieleni urządzonej ZP.



Rozdział 3.

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegających ochronie ze względu na wymagania przyrodnicze.

§ 12. 1. Plan wskazuje obszary objęte programem “Natura 2000”. Wykaz tych obszarów stanowi załącznik nr 4.
	Zagospodarowanie terenów określonych w ust. 1 musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


§ 13. Ustala się następujące zasady kształtowania i ochrony zieleni urządzonej oraz terenów biologicznie czynnych: 
	należy dążyć do zachowania istniejącego drzewostanu;
	należy dążyć do wprowadzenia roślinności zgodnej z siedliskiem;


	w celu odtworzenia wartości przyrodniczych i użytkowych na terenach wykazujących cechy degradacji spowodowanej nieprawidłowym użytkowaniem, należy prowadzić działania o charakterze rekultywacyjnym.



Rozdział 4.

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów ze względu na funkcje oraz wymagania ochrony środowiska i zdrowia ludzi.


§ 14. 1. Cały obszar objęty planem znajduje się w strefie głównego zbiornika wód podziemnych. 
	Tereny objęte planem znajdują się na obszarze zasobowym komunalnego ujęcia wód podziemnych.

Tereny objęte planem znajdują się na obszarze zewnętrznej strefy ochrony sanitarnej ujęcia komunalnego dla miasta Konina.
Wskazuje się obszary ochrony pośredniej zewnętrznej ujęć wody oraz teren podwyższonej ochrony, określone zgodnie z rysunkiem planu. Wykaz terenów ochrony pośredniej zewnętrznej ujęć wody podziemnej dla miasta Konina oraz obszaru o podwyższonej ochronie stanowi załącznik nr 5.
	Na obszarach, o których mowa w § 14 ust 2, należy przestrzegać ustaleń decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr OS.Ko-II-6210/18/99 z dnia 15.10.1999 roku.

§ 15. W celu ochrony urządzeń melioracji wodnych:
	nakazuje się usytuowanie wzdłuż rowów melioracyjnych nie ogrodzonych pasów technicznych o szerokości minimum 3 m, umożliwiających dostęp do rowów w stopniu wystarczającym do ich eksploatacji;
	nakazuje się przy wykonywaniu robót melioracyjnych i realizacji niezbędnych urządzeń melioracji wodnej zachowanie równowagi przyrodniczej oraz różnorodności biologicznej, w tym zwłaszcza zachowanie odpowiednich stosunków wodnych w glebie;
	zakazuje się odprowadzania do rowów ścieków i innych zanieczyszczeń oraz ujmowania z nich wody.


§ 16. 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. 

§ 17. Ustala się następujące warunki postępowania z odpadami:
	wytwórcy odpadów zobowiązani są do ich selektywnej zbiórki, umożliwiającej późniejszy odzysk lub unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochrony środowiska;
	odpady komunalne winny być segregowane i zagospodarowane zgodnie z gospodarką odpadami miasta Konina;
	odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory winny być gromadzone w hermetycznych pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 


§ 18. Na terenach objętym planem wprowadza się następujące ustalenia dotyczące odpadów: 
	zakazuje się składowania i unieszkodliwiania odpadów;


	w celu realizacji selektywnej zbiórki, każda działka budowlana powinna być wyposażona w oddzielne oznaczone pojemniki odpadów: wymieszanych, przeznaczonych na składowisko, surowców wtórnych oraz odpadów organicznych, przeznaczonych do kompostowania;

możliwe jest usytuowanie zbiorczych pojemników selektywnego gromadzenia odpadów, obsługujących kilka działek budowlanych, zlokalizowanych na terenach ulic publicznych.

§ 19. 1. Ustala się następujące szerokości stref ograniczonego użytkowania wzdłuż linii wysokiego napięcia:
1)	5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV – po 2,5 m od osi słupa;
2)	15,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV – po 7,5 m od osi słupa.
	Odległości budynków od skrajnego przewodu linii wysokiego napięcia oraz sposób zagospodarowania terenu w obrębie wyznaczonych stref należy uzgadniać z właścicielami sieci.


§ 20. 1. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizowania nowych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, poza obiektami, o których mowa w § 5 pkt 9, oraz lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej i elektrowni wiatrowych.
	Obiekty usługowe jako przeznaczenie uzupełniające mogą być wykonane po zrealizowaniu przeznaczenia podstawowego terenu lub równocześnie z nim.


§ 21. Na terenach objętym planem, oprócz terenów: zieleni urządzonej – ZP, lasów – ZL, gruntów ornych – R, łąk i pastwisk – RZ, wód powierzchniowych – WS, kanałów melioracyjnych i oczek wodnych – WR, ulic: KD-GP, KD-Z, KD-PJ, KD-D, KDW, parkingu – KD-P, infrastruktury technicznej: C, W, obiektów hydrotechnicznych H oraz wałów przeciwpowodziowych – WPP, ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:
	potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować na nieruchomości własnej inwestora;
	należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na l lokal mieszkalny;
	dla funkcji usługowych należy zapewnić minimalnie 1 miejsce parkingowe na 30 m2 powierzchni użytkowej obiektu usługowego.



Rozdział 5.

Ustalenia ogólne dla terenów i obiektów podlegających ochronie ze względu na 
wymagania ochrony przeciwpowodziowej.


§ 22.1.Obszary objęte planem, poza terenami bezpośredniego zagrożenia powodzią i oprócz terenu 38R, znajdują się w strefie „wód jedno procentowych”.
	Plan wskazuje obiekty objęte ochroną jako obiekty gospodarki wodnej, służące ochronie przeciwpowodziowej. Wykaz obiektów gospodarki wodnej służących ochronie przeciwpowodziowej stanowi załącznik nr 6.

W strefie 50 m od stopy wału obowiązuje zakaz realizacji inwestycji budowlanych, poza obiektami gospodarki wodnej służących ochronie przeciwpowodziowej.


Rozdział 6.

Ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 23. Sieci infrastruktury technicznej powinny być prowadzone przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczególności przez tereny ulic publicznych. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez inne tereny za zgodą ich właścicieli.

§ 24. Na obszarach objętych planem obowiązuje konieczność podłączenia budynków mieszkaniowych i usługowych do mediów infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w przeciągu jednego roku od momentu wybudowania tej infrastruktury.

§ 25. Na terenach objętych planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury miejskiej:
	budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej oraz posiadać przyłącza, umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania działki;
	zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej. Na terenie, gdzie wystąpi zwiększone zapotrzebowanie w zakresie zasilania w energię elektryczną, a zasilanie z istniejącej sieci nie będzie możliwe, dopuszcza się budowę stacji transformatorowych i sieci zasilających średniego napięcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsiębiorstwo energetyczne. Określenie ostatecznej rozbudowy sieci i ilości stacji transformatorowych będzie możliwe po określeniu zapotrzebowania na moc. W przypadku konieczności budowy stacji transformatorowych na terenie objętym niniejszym planem, zarządca sieci wskaże miejsca pod ich budowę. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie będzie mogło pozyskać wymaganego gruntu dla potrzeb budowy stacji transformatorowych, nowe miejsce wskaże Urząd Gminy. Dopuszcza się w trakcie realizacji planu możliwość stawiania stacji transformatorowych i wydzielania terenu dla potrzeb ich budowy bez konieczności opracowywania zmian planu;
	sieć elektroenergetyczną należy realizować jako podziemną;
	dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych (w tym stacji transformatorowych) nie jest wymagane zachowanie obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy;
	dopuszcza się realizację sieci elektroenergetycznej jako napowietrznej wyłącznie w uzasadnionych przypadkach;
	dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznych z kolidującym planowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym. Sposób i warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej określi przedsiębiorstwo energetyczne;
	budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe, umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją oraz sposobem zagospodarowania i zabudowy działki;
	wszystkie budynki mieszkaniowe i usługowe muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej a także posiadać przyłącza, umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych, w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji oraz sposobu zagospodarowania i zabudowy;
	działki budowlane powinny posiadać kanalizację deszczową w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania działki;




	ścieki będą docelowo odprowadzane zbiorczą lub rozdzielczą siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków;
	na działkach budowlanych, gdzie udokumentowano badaniami, że wody gruntowe są głębiej niż 1,5 m od powierzchni terenu, dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, odprowadzanie ścieków do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, lokalizowanych w granicach działek budowlanych i ich wywóz do punktu zlewowego przy oczyszczalni ścieków;

w przypadku, o którym mowa w pkt 7, w ciągu roku od dnia, w którym zaistnieje możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezodpływowe gromadzące ścieki muszą ulec likwidacji;
	zakazuje się lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;
	wszystkie budynki mieszkalne powinny posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją;
	dopuszczalnymi czynnikami grzewczymi są: miejska sieć ciepłownicza, gaz, olej, energia elektryczna 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 obowiązującym Prawie Energetycznym (Dz. U. z 2003 roku, nr153 poz.1504 ze zmianami) po uzgodnieniu z zarządcą sieci.


Rozdział 7.

Ogólne zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.


§ 26. Dopuszcza się podziały i łączenie działek zgodnie z ustaleniami dla terenów.



Rozdział 8.

Ogólne zasady rozmieszczania reklam i budowli służących reklamie.


§ 27. 1. Budowle służące reklamie można lokalizować:
1)	na terenach ulic publicznych klasy głównej ruchu przyspieszonego, zbiorczej, dojazdowej i lokalnej poza miejscami zastrzeżonymi dla znaków drogowych;
2)	na terenach usług oznaczonych symbolem przeznaczenia US, UH, UOT, MNU.
	Każda następna budowla służąca reklamie może być zlokalizowana w odległości nie mniejszej niż 100 m od poprzedniej.


§ 28. 1. Na terenach nie wymienionych w § 27 ust. 1 zakazuje się umieszczania budowli służących reklamie, malowania reklam oraz zawieszania ich na innych obiektach budowlanych.
	Na terenach MNU można lokalizować reklamy wyłącznie w postaci szyldów i neonów.

Reklamy, o których mowa w ust. 2 można lokalizować jedynie w części parterowej budynku, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.



Rozdział 9.

Ogólne warunki zagospodarowania terenu dla ukształtowania przestrzeni wizualnej.


§ 29. 1. Na terenach objętych planem nakazuje się stosowanie materiałów o wysokich walorach estetycznych i jakościowych.
	Na terenach objętych planem zakazuje się:

	grodzenia łąk, pól i lasu;

wykonywania ogrodzeń wykonanych z betonu, żelbetu lub materiałów odpadowych, których powierzchnia płaszczyzny elementu powtarzalnego przekroczy 0,2 m2, przy czym ogrodzenie od strony ulic publicznych musi być wykonane jako ażurowe, z prześwitami zajmującymi więcej niż 50% powierzchni i o wysokości do 160 cm;
	stosowania dla elewacji i pokrycia budynków mieszkalnych i usługowych materiałów substandardowych, w tym okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, pokrycia dachów spadzistych płytami i blachami fałdowymi oraz papą;
dokonywania makroniwelacji oraz budowy nowych zbiorników wodnych.
	Na terenach objętych planem obowiązują dla obiektów budowlanych:

	za wyjątkiem budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej - dachy pokryte dachówką albo materiałem dachówkopodobnym, strome, o kącie nachylenia 35 – 40 stopni, w kolorze czerwonym lub jego odcieniach;

elewacje w kolorach pastelowych lub z cegły, drewna albo kamienia; 
dopuszcza się remonty, rozbudowę i przebudowę istniejących budynków z pozostawieniem istniejącego nachylenia połaci dachowych.


DZIAŁ III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Rozdział 10.

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy jednorodzinnej,
oznaczonych symbolami 1MN – 13MN.


§ 30. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1MN – 13MN przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

§ 31. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1MN – 13MN obowiązuje zakaz:
	tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem okresowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej;
	lokalizowania działalności składowej, magazynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne;

wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy wysokich stanach są na głębokości ≤1,5 m pod powierzchnią terenu.

§ 32. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1MN – 13MN ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:


	dla każdej działki budowlanej obowiązuje:



RODZAJ USTALENIA

WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
A
B
C
1
Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy
0.5
2
Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej [m] - do kalenicy
12
3
MZZZZZZ Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy
3
4
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki]
50
5
Powierzchnia nowo wydzielanej działki [ m2 ]
od 800 do 1600
6
Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki]
30
7
Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki [ m ]
20
8
Układ kalenicy dachu obiektu w relacji do linii zabudowy budynków mieszkaniowych
równoległy
9
Ilość kondygnacji budynków gospodarczych i garażowych
1

	na jednej działce budowlanej można zrealizować tylko jeden budynek mieszkalny oraz jeden budynek garażowy i jeden gospodarczy;

powierzchnia zabudowy obiektów gospodarczych i garażowych łącznie nie może być większa niż 50% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego;
	kubatura zabudowy obiektów gospodarczych i garażowych łącznie nie może być większa niż 50% kubatury zabudowy budynku mieszkalnego;
	nie wolno realizować budynku gospodarczego i garażowego od strony granicy działki budowlanej z terenami ulic publicznych;
	główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek;
	poziom parteru nie może być zlokalizowany wyżej niż 90 cm powyżej poziomu gruntu w miejscu realizacji głównego wejścia do budynku;
dopuszcza się wykonywanie prac remontowych istniejących budynków na terenach: 2MN i 3MN, wybudowanych na obszarze objętym obowiązującą linią zabudowy;
dopuszcza się wykonywanie prac remontowych istniejącego budynku na terenie 9MN, wybudowanego na obszarze objętym nieprzekraczalną linią zabudowy.


Rozdział 11. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczonych symbolami: 1MNU - 3MNU.


§ 33.Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1MNU - 3MNU przeznaczenie:
podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
	uzupełniające: usługi nieuciążliwe, zajmujące do 49% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oraz nie więcej niż 49% powierzchni działki.

§ 34. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1MNU - 3MNU obowiązuje zakaz:
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej;
	lokalizowania działalności produkcyjnej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne;


	lokalizowania usług wymagających dostaw częściej niż raz dziennie samochodami cięższymi niż 3,5 tony;
	wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy wysokich stanach są na głębokości ≤1,5 m pod powierzchnią terenu.


§ 35. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1MNU - 3MNU ustala się następujące szczegółowe warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
	dla każdej działki budowlanej obowiązuje:



RODZAJ USTALENIA

WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
A
B
C
1
Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy
0.7
2
Maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej [ m ]- do kalenicy
12
3
Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy
3
4
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki]
40
5
Powierzchnia nowo wydzielanej działki [ m2 ]
800 - 1800
6
Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki ]
40
7
Układ kalenicy dachu obiektu w relacji do kierunku linii zabudowy [nie dotyczy obiektów garażowych i gospodarczych] 
równoległy
8
Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki [ m ]
20

	na jednej działce budowlanej można zrealizować tylko jeden budynek mieszkalny oraz jeden budynek gospodarczo - garażowy i jeden usługowy;
	powierzchnia zabudowy oraz kubatura obiektów gospodarczych, garażowych i usługowych łącznie nie może być większa niż 80% powierzchni zabudowy oraz kubatury budynku mieszkalnego;
	nie wolno realizować budynku gospodarczo - garażowego od strony granicy działki budowlanej z terenami ulic publicznych;
	zabudowa usługowa może być realizowana jako wbudowana w budynek mieszkalny albo jako wolnostojący obiekt budowlany;

główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek;
poziom parteru nie może być zlokalizowany wyżej jak 90 cm powyżej gruntu w miejscu realizacji głównego wejścia lub wjazdu do budynku. 


Rozdział 12.

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy zagrodowej,
oznaczonych symbolami: 1RM – 15RM.


§ 36. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1RM – 15RM przeznaczenie:
podstawowe: zabudowa zagrodowa;
	uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zajmująca do 49% powierzchni zabudowy obiektów o przeznaczeniu podstawowym.

§ 37. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1RM – 15RM obowiązuje zakaz:
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, zwłaszcza lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem okresowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej;


	lokalizowania działalności składowej, magazynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne;
	prowadzenia pozarolniczej działalności produkcyjnej;
	wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy wysokich stanach są na głębokości  ≤1,5 m pod powierzchnią terenu;

sytuowania obiektów na granicy działki.

§ 38. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1RM – 15RM ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
	dla każdej działki budowlanej obowiązuje:



RODZAJ USTALENIA

WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
A
B
C
1
Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy
0.5
2
Maksymalna wysokość zabudowy [m] - do kalenicy
12
4
Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy
3
5
Minimalna powierzchnia biologicznie [ % powierzchni działki]
60
6
Powierzchnia nowo wydzielanej działki [ m2 ]
od 800 do 1600
7
Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki]
40
8
Układ głównej kalenicy dachu obiektu w relacji do kierunku linii zabudowy (nie dotyczy obiektów garażowych i gospodarczych) 
równoległy
9
Minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki [ m ].
20

	zabudowę mieszkaniową należy lokalizować w odległości:
 8 m od linii rozgraniczającej z terenami ulicy dojazdowej,

	10 m od linii rozgraniczającej ulicy zbiorczej;
	główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek;
	poziom parteru nie może być zlokalizowany wyżej jak 90 cm powyżej gruntu w miejscu realizacji głównego wejścia lub wjazdu do budynku;
	dopuszcza się stosowanie pokrycia dachu z blachy lub papy budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej.



Rozdział 13. 

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy usług handlu, oznaczonego symbolem UH.


§ 39. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem UH przeznaczenie podstawowe: usługi handlu.

§ 40. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia UH obowiązuje zakaz:
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej;
	wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe przy wysokich stanach są na głębokości  ≤1,5 m pod powierzchnią terenu.



§ 41. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia UH ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
dla każdej działki budowlanej obowiązuje:


RODZAJ USTALENIA
WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
A
B
C
1
Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy
0.5
2
Maksymalna wysokość zabudowy [ m ]- do kalenicy
9
3
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki]
30
4
Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni działki ]
50

	na jednej działce budowlanej można zrealizować tylko jeden budynek usługowy;
	główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek;
	poziom parteru nie może być zlokalizowany wyżej jak 45 cm powyżej gruntu w miejscu realizacji głównego wejścia lub wjazdu do budynku.



Rozdział 14.
Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy usługami obsługi transportu, oznaczonego symbolem UOT.


§ 42. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem UOT przeznaczenie:
	podstawowe: usługi obsługi transportu;
	uzupełniające: usługi handlu, zajmujące do 49% powierzchni użytkowej budynku.

§ 43. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia UOT obowiązuje zakaz wykonywania piwnic, jeśli wody gruntowe są na głębokości  ≤1,5 m pod powierzchnią terenu.


§ 44. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia UOT ustala się następujące  
      szczegółowe warunki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
	dla każdej działki budowlanej obowiązuje:



RODZAJ USTALENIA
WARTOŚĆ LICZBOWA
A
B
C
1
Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy
0,5
2
Maksymalna wysokość zabudowy [ m ]
6
3
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki]
20
4
Maksymalna powierzchnia zabudowana [% powierzchni działki]
40

	poziom parteru nie może być zlokalizowany wyżej jak 30 cm powyżej gruntu w miejscu realizacji głównego wejścia lub wjazdu do budynku;

dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy działki;
dopuszcza się dachy płaskie.


Rozdział 15

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów usług sportu i rekreacji, oznaczonych symbolami 1US, 2US.


§ 45. 1. Na terenie oznaczonych symbolem przeznaczenia 1US ustala się: 
przeznaczenie podstawowe - usługi sportu i rekreacji;
	przeznaczenie uzupełniające - usługi handlu, pod warunkiem że prowadzone będą poza budynkami, na terenach utwardzonych. 
	Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 2US ustala się: 

	przeznaczenie podstawowe - usługi sportu i rekreacji;

przeznaczenie uzupełniające - usługi handlu, zajmujące nie więcej niż 10 % powierzchni terenów i powierzchni użytkowej obiektów budowlanych, obsługujących przeznaczenie podstawowe.

§ 46. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1US, 2US wprowadza się zakaz:
	lokalizowania składów pojazdów i złomu;
	eksploatowania działalnością usługową i składowaniem obszarów zieleni oraz terenów nie utwardzonych, nie zabezpieczających odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód deszczowych w stopniu wystarczającym dla nieszkodliwej dla środowiska obsługi tych funkcji terenu.


§ 47. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1US, 2US ustala się następujące szczegółowe warunki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania:
	odnośnie parametrów gabarytowych zabudowy ( poza stadionem ) obowiązuje: 


RODZAJ USTALENIA
WARTOŚĆ LICZBOWA
A
B
C
1
Maksymalna wysokość zabudowy [ m ]
15
2
Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy
3
3
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni działki]
70
4
Minimalna powierzchnia działki budowlanej [ m2 ]
1000

	ustala się obowiązek realizacji obiektów budowlanych o wysokich walorach architektonicznych;
	dopuszcza się dachy płaskie.



Rozdział 16

Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów gruntów ornych, oznaczonych symbolami:
 1R – 43R. 

§ 48. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1R – 43R przeznaczenie:
podstawowe: tereny rolne;
	uzupełniające: sady, łąki i pastwiska, zajmujące do 49% powierzchni terenów.

§ 49. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1R – 43R wprowadza się zakaz:
lokalizowania obiektów budowlanych, za wyjątkiem przewodów doprowadzających media infrastruktury technicznej do obiektów wymienionych w § 5 pkt 9;
dolesiania;
grodzenia terenów pól uprawnych;
zmiany stosunków wodnych i naturalnej rzeźby terenu;
lokalizowania składów pojazdów i złomu;
wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów i nieczystości;


	realizacji utwardzonych dróg;

zakaz rolniczego wykorzystania ścieków.

§ 50. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1R – 43R ustala się następujące szczegółowe warunki i zasady zagospodarowania:
	obszar należy pozostawić w całości jako biologicznie czynny;
	zaleca się ograniczenie stosowania: pestycydów, środków ochrony roślin i nawozów sztucznych.



Rozdział 17

Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów łąk i pastwisk, oznaczonych symbolami: 1RZ – 62RZ.


§ 51. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1RZ – 62RZ przeznaczenie:
	podstawowe: łąki i pastwiska;
	uzupełniające: uprawy rolne, zajmujące do 25% powierzchni terenów.


§ 52. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1RZ – 62RZ wprowadza się zakaz:
	lokalizowania obiektów budowlanych za wyjątkiem przewodów doprowadzających media infrastruktury technicznej do obiektów wymienionych w § 5 pkt 9 oraz określonych w § 53 pkt 2;
	dolesiania;
	zmiany stosunków wodnych i naturalnej rzeźby terenu;
	wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów i nieczystości;
	grodzenia terenów;
	realizacji utwardzonych dróg.


§ 53. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1RZ – 62RZ ustala się następujące szczegółowe warunki i zasady zagospodarowania:
obszar należy pozostawić w całości jako biologicznie czynny;
	w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody dopuszcza się realizację ciągów pieszych wyposażonych w miejsca odpoczynku i ścieżki rowerowe;
	zaleca się ograniczenie stosowania: pestycydów, środków ochrony roślin i nawozów sztucznych;
	przed przystąpieniem do prac ziemnych inwestor zobowiązany jest do ich uzgodnienia z urzędem konserwatorskim.


Rozdział 18 

Przeznaczanie i zagospodarowanie terenu lasów, oznaczonego symbolem ZL. 


§ 54. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem ZL przeznaczenie podstawowe: las.

§ 55. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia ZL wprowadza się zakaz:
	lokalizowania obiektów budowlanych;


	wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów i nieczystości;
	zmiany stosunków wodnych i naturalnej rzeźby terenu;
	realizacji utwardzonych dróg.


§ 56. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia ZL ustala się następujące szczegółowe warunki i zasady zagospodarowania:
	teren należy pozostawić biologicznie czynnym;
	zakazuje się stosowania pestycydów.



Rozdział 19 

Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów wód powierzchniowych, nie będących oczkami wodnymi i rowami melioracyjnymi, oznaczonych symbolami 1WS – 5WS.

 
§ 57. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1WS – 5WS przeznaczenie:
podstawowe: wody powierzchniowe;
	uzupełniające: turystyczno – rekreacyjne.

§ 58. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1WS – 5WS wprowadza się zakaz:
lokalizowania obiektów budowlanych;
	ogradzania brzegów;
	dokonywania zrzutu wszelkich zanieczyszczeń do wód. 

§ 59. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia 1WS – 5WS ustala się następujące szczegółowe warunki i zasady zagospodarowania:
dopuszcza się realizację urządzeń rekreacyjnych i sportowych pod warunkiem, że nadają się do zdemontowania, a ich lokalizacja zostanie uzgodniona z właściwymi instytucjami;
	nakazuje się wykonywanie niezbędnych prac z zakresu: regulacji, utrzymania skarp, obwałowań przeciwpowodziowych oraz wycinki drzew i krzewów, a także innych działań związanych z ochroną przeciwpowodziową.



Rozdział 20

Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów rowów melioracyjnych i oczek wodnych, oznaczonych symbolem 1WR – 49WR.

 
§ 60. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1WR – 49WR przeznaczenie:
podstawowe: rowy melioracyjne i oczka wodne;
	uzupełniające: zieleń izolacyjna, niska.

§ 61. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1WR – 49WR wprowadza się zakaz:
lokalizowania obiektów budowlanych nie związanych z funkcją podstawową terenu;
	ogradzania brzegów;
	nasadzeń drzew i krzewów;


	wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów i nieczystości;
	stosowania: detergentów, środków ochrony roślin i nawozów sztucznych;
	dokonywania zrzutu wszelkich zanieczyszczeń do wód. 


§ 62. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia 1WR – 49WR ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania:
	nakazuje się wykonywanie niezbędnych prac z zakresu: regulacji, utrzymania skarp, oraz wycinki drzew i krzewów, a także innych działań związanych z ochroną przeciwpowodziową;
	tereny należy pozostawić jako biologicznie czynne;
	ograniczyć dostęp komunikacyjny pojazdów mechanicznych.



Rozdział 21

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów ulic głównych ruchu przyśpieszonego, oznaczonych symbolami: 1KD-GP, 2KD-GP. 


§ 63. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1KD-GP, 2KD-GP przeznaczenie:
podstawowe: ulica główna ruchu przyspieszonego;
	uzupełniające: sieci mediów infrastruktury technicznej miasta;
	tymczasowe: użytki rolne do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego.

§ 64. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1KD-GP, 2KD-GP ustala się zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, za wyjątkiem wymienionych w § 23 i § 27. 

§ 65. Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia 1KD-GP, 2KD-GP ustala się następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania: 
szerokość w liniach rozgraniczających - 50 m z lokalnymi poszerzeniami i zwężeniami;
	tereny muszą być wyposażone w sieć kanalizacji deszczowej;
	wszystkie zrzuty ścieków opadowych muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach;
	przynajmniej 10% powierzchni terenów należy pozostawić jako biologicznie czynne.



Rozdział 22

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów ulic zbiorczych, oznaczonych symbolami 3KD-Z, 4KD-Z.

 
§ 66. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 3KD-Z, 4KD-Z przeznaczenie:
podstawowe: ulica zbiorcza;
	uzupełniające: sieci mediów infrastruktury technicznej miasta, parkowanie pojazdów mechanicznych;
	tymczasowe: użytki rolne do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego.


§ 67. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 3KD-Z, 4KD-Z ustala się zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu, za wyjątkiem wymienionych w § 23 i § 27. 

§ 68. Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia terenu 3KD-Z, 4KD-Z ustala się następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania: 
szerokość drogi w liniach rozgraniczających, o ile mniejszego wymiaru nie określa rysunek planu - 20 m;
	tereny muszą być wyposażone w sieć kanalizacji deszczowej;
	zrzuty ścieków opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające;
	przynajmniej 10% powierzchni terenów należy pozostawić jako biologicznie czynne;
	dopuszcza się lokalizację miejsc parkowania pojazdów mechanicznych na wydzielonych stanowiskach parkingowych.


Rozdział 23

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów ulic dojazdowych, oznaczonych symbolami 5KD-D – 10KD-D. 


§ 69. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 5KD-D – 10KD-D przeznaczenie:
podstawowe: ulica dojazdowa;
	uzupełniające: sieci mediów infrastruktury technicznej miasta, parkowanie pojazdów mechanicznych.

§ 70. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 5KD-D – 10KD-D ustala się zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem wymienionych w § 23 i § 27 oraz za wyjątkiem urządzeń regulacji cieków wodnych i przeciwpowodziowych.

§ 71. Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia 5KD-D – 10KD-D ustala się następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania: 
	minimalna szerokość w liniach rozgraniczających dla ulic nowoprojektowanych - 10 m;
	należy wykonać chodnik , co najmniej po jednej stronie pasa drogowego;
	tereny muszą być wyposażone w sieć kanalizacji deszczowej;
	zrzuty ścieków opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające;
	przynajmniej 10% powierzchni terenów należy pozostawić jako biologicznie czynne.


Rozdział 24

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów ulic pieszo - jezdnych, oznaczonych symbolami: 12KD-PJ - 18KD-PJ. 

§ 72. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 12KD-PJ - 18KD-PJ przeznaczenie:


podstawowe: ulica pieszo-jezdna;
	uzupełniające: sieci mediów infrastruktury technicznej miasta.

§ 73. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 12KD-PJ - 18KD-PJ ustala się zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem wymienionych w § 23 i § 27 oraz za wyjątkiem urządzeń regulacji cieków wodnych i przeciwpowodziowych.

§ 74. Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia 12KD-PJ - 18KD-PJ ustala się następujące warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania: 
minimalna szerokość w liniach rozgraniczających dla ulic nowoprojektowanych - 10 m;
	urządzenie ulicy w formie pieszo-jezdnej;
	tereny powinny być wyposażone w sieć kanalizacji deszczowej;
	zrzuty ścieków opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające.


Rozdział 25

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu ulicy wewnętrznej, oznaczonej symbolem 11KDW. 


§ 75. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 11KDW przeznaczenie:
podstawowe: ulica wewnętrzna;
	uzupełniające: sieci mediów infrastruktury technicznej miasta.

§ 76. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 11KDW ustala się zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem wymienionych w § 23.

§ 77. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia 11KDW ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania: 
szerokość w liniach rozgraniczających - 5 m;
	dopuszcza się lokalizację na wydzielonych stanowiskach miejsc parkingowych;
	tereny powinny być wyposażone w sieć kanalizacji deszczowej;
	zrzuty ścieków opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające.


Rozdział 26

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenu parkingu, oznaczonego symbolem 19KD-P.


§ 78. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem 19KD-P przeznaczenie podstawowe: parking.


§ 79. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 19KD-P ustala się zakaz wprowadzania stałych obiektów budowlanych, nie związanych z przeznaczeniem terenu.

§ 80. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia 19KD-P ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania:
tereny powinny być utwardzone i wyposażone w sieć kanalizacji deszczowej;
	zrzuty ścieków opadowych powinny być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach;
	przynajmniej 10% powierzchni terenu należy pozostawić jako tereny czynne biologicznie.


Rozdział 27.

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów urządzeń wodociągowych, oznaczonych symbolami: 1W - 4W.


§ 81. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1W - 4W przeznaczenie podstawowe: tereny wodociągu.

§ 82. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1W - 4W obowiązuje zakaz:
wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu;
nasadzeń zieleni wysokiej.

§ 83. Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia 1W - 4W dopuszcza się:
nasadzenia zieleni niskiej;
lokalizację pod ziemią sieci innych mediów infrastruktury technicznej;
utwardzenie terenu.


Rozdział 28

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów urządzeń ciepłowniczych, oznaczonych symbolami: 1C - 4C.


§ 84. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1C - 4C przeznaczenie podstawowe: tereny ciepłociągu.

§ 85. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia 1C - 4C obowiązuje zakaz: 
wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu;
lokalizacji zieleni wysokiej.

§ 86. Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia 1C - 4C dopuszcza się:
nasadzenia zieleni niskiej;
lokalizację pod ziemią sieci innych mediów infrastruktury technicznej;
utwardzenie terenu.




Rozdział 29.

Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenu zieleni urządzonej, oznaczonego symbolem przeznaczenia ZP.

§ 87. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem ZP przeznaczenie:
podstawowe: zieleń urządzona;
uzupełniające: rekreacja.

§ 88. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia ZP wprowadza się zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów małej architektury, urządzeń rekreacyjnych oraz sieci przewodów infrastruktury technicznej miasta.

§ 89. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia ZP ustala się następujące szczegółowe warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
teren nie może być ogrodzony;
	powinien być zadrzewiony i biologicznie czynny;
	dopuszcza się realizację ciągów pieszych wyposażonych w miejsca odpoczynku. 


Rozdział 30.

Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów wałów przeciwpowodziowych, oznaczonych symbolami: WPP 1, WPP 2.


§ 90. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami WPP 1, WPP 2 przeznaczenie:
	podstawowe: wały przeciwpowodziowe;
	uzupełniające: zieleń izolacyjna, niska. 


§ 91. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia WPP 1, WPP 2 obowiązuje zakaz: 
tymczasowego zagospodarowania terenów oraz lokalizowania obiektów budowlanych, nie związanych z ochroną przeciwpowodziową;
nasadzeń drzew i krzewów;
lokalizowania ogrodzeń.

§ 92. Dla terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia WPP 1, WPP 2 ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania:
tereny należy pozostawić jako biologicznie czynne;
	ograniczenie dostępu komunikacyjnego pojazdów mechanicznych.


Rozdział 31.

Przeznaczanie i zagospodarowanie terenów obiektów hydrotechnicznych, oznaczonych symbolami: 1H, 2H.


§ 93. 	Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1H, 2H przeznaczenie:
podstawowe: tereny obiektów hydrotechnicznych;
	uzupełniające: sieci mediów infrastruktury technicznej.


§ 94. 1. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 1H obowiązuje zakaz: 
	lokalizowania obiektów budowlanych, nie związanych z przeznaczeniem podstawowym;
	tymczasowego zagospodarowania;

nasadzeń drzew i krzewów.
	Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia 2H obowiązuje zakaz: lokalizowania obiektów budowlanych, nie związanych z przeznaczeniem podstawowym.



§ 95.1. Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia 1H ustala się następujące szczegółowe warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
	gabaryty obiektów budowlanych nie powinny przekraczać zabudowy istniejącej;

wskazane podziemne usytuowanie infrastruktury technicznej.
	Dla terenu oznaczonego symbolem przeznaczenia 2H ustala się następujące warunki i zasady zagospodarowania:

	odnośnie parametrów gabarytowych zabudowy obowiązuje: 




RODZAJ USTALENIA
WARTOŚĆ LICZBOWA 
A
B
C
1
Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy
0.8
2
Maksymalna wysokość zabudowy [ m ]
6
3
Maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych zabudowy
2
4
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce [ % powierzchni działki ]
10
5
Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej 
[ % powierzchni działki ]
80

	utwardzony dojazd;

zapewnienie co najmniej jednego miejsca postojowego dla pojazdu obsługi technicznej.



DZIAŁ IV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.
Rozdział 32.

Ustalenia końcowe


§ 96. 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
UH, UOT, 
30 %
POZOSTAŁE PRZEZNACZENIA TERENÓW
0%






§ 97. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.



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



									    Przewodniczący
                                                                                          Rady Miasta Konina
                                                                                                                  
                                                                                           Tadeusz Wojdyński



