MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KONIN - OSADA



Załącznik nr 3
Do uchwały Nr 542
Rady Miasta Konina
z dnia 26.10. 2005 roku 

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KONIN - OSADA






ROZSTRZYGNIECIA 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 
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1.	Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowią niżej wyszczególnione materiały:
a)	Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Konina,
b)	Projekt planu w skali 1: 1000
c)	Inwentaryzacja istniejącej sieci wod-kan. i energetycznej na podstawie danych z archiwum zarządców poszczególnych sieci oraz jej użytkowników.
2.	Dane ogólne
2.1.	Lokalizacja terenu
Teren części miasta Konin obejmuje obszar doliny Warty z OSADĄ.
2.2.	Dane demograficzne
	stan istniejący

W chwili obecnej na w/w terenie występuje zabudowa mieszkaniowa w przeważającej części wzdłuż ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD-Z, pozostała część ma charakter rozproszony i stanowi zabudowę zagrodową. 
	stan projektowany

Przewiduje się, że docelowa liczba mieszkańców nie ulegnie znacznemu zwiększeniu gdyż na nowoprojektowaną zabudowę mieszkaniową przeznacza się niewielki obszar terenu. 



3.	Zapotrzebowanie w wodę
3.1.     Stan istniejący
W chwili obecnej w/w teren zaopatrywany jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej częściowo w ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD-Z oraz w ulicach oznaczonych na rysunku planu symbolami 6KD-D i 7KD-D. 
Z uwagi na zmiany formy użytkowania oraz własności terenu istniejące instalacje wodociągowe zmieniały kształt w ramach dopasowywania istniejących sieci wodociągowych do zmieniających się potrzeb. 
3.2.     Stan projektowany
W koncepcji planu zagospodarowania terenu, pojawiający się nowe niewielkie  enklawy zabudowy mieszkaniowej oraz przewidziane tereny na funkcje usługowe, nie generują takiego zapotrzebowania na wodę, które skutkowałoby zmianą istniejącej sieci wodociągowej. Z uwagi na duże nasycenie terenu istniejącymi instalacjami wodociągowymi dopuszcza się możliwość wykorzystania istniejących odcinków sieci do celów docelowego zasilania nowopowstałych obiektów oraz zasilania placów budów. Warunkiem wykorzystania jest ich dobry stan techniczny. W przypadku konieczności modernizacji lub rozbudowy sieci wodociągowych przewidziano rezerwy w pasach drogowych. 


4.   Odprowadzenie ścieków sanitarnych
4.1.     Stan istniejący
Istniejąca sieć sanitarna zrealizowana jest jedynie w rejonie istniejącej stacji benzynowej oznaczonej w planie symbolem UOT.

4.2.     Stan projektowany
Dla terenów wzdłuż ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD-Z projektuje się grawitacyjny spływ ścieków poprzez nowoprojektowany odcinek sieci włączony w układ sieci sanitarnej w miejscowości Brzezińskie Holendry. Przedmiotowy odcinek sieci będzie prowadzony wzdłuż rezerwy komunikacyjnej przeznaczonej pod drogę klasy zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD-Z. Szerokość pasa drogowego uwzględnia rezerwę pod tą sieć sanitarną. W przypadku wystąpienia okoliczności trudnych do przewidzenia na etapie sporządzania planu, dopuszcza się budowę pompowni ścieków oraz możliwość powstania odcinków kanalizacji tłocznej.


5. Kanalizacja deszczowa
5.1. Stan istniejący
W chwili obecnej kanalizacja deszczowa zrealizowana jest jedynie w sąsiedztwie terenu przeznaczonego w mpzp na stacje benzynową (UOT) 



5.2. Stan projektowany
Dopuszcza się wykonanie odrębnych układów kanalizacji deszczowej przynajmniej parkingów oraz miejsc narażonych na wystąpienie ponadnormatywnych ładunków zanieczyszczeń. Dopuszcza się możliwość budowy urządzeń do separacji substancji ropopochodnych w miejscach narażonych na ich występowanie oraz oddzielaczy zawiesin pochodzenia mineralnego na głównych ciałach kanałów deszczowych. 



6.  Zaopatrzenie w cieplik ( zasilanie z MPEC )
6.1.	Stan istniejący
Istniejąca przesyłowa sieć ciepłownicza zrealizowana jest na terenie Wyspy Warciańskiej równolegle do ul. Warszawskiej i oznaczona jest w planie symbolami 1C, 2C, 3C, 4C oraz w rejonie istniejącej stacji benzynowej oznaczonej w planie symbolem UOT.
6.2.	Stan projektowany
Nie projektuje się rozbudowy istniejącej sieci ciepłowniczej. W przypadku wystąpienia okoliczności trudnych przewidzenia na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dopuszcza się możliwość jej rozbudowy.

7.	Zaopatrzenie w energie elektryczną
7.1.	Stan istniejący
Przedmiotowy teren objęty projektem planu posiada sieć energetyczną podziemną w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod usługi sportu i napowietrzną zlokalizowaną wzdłuż ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD-Z. Ponadto przez teren mpzp przebiegają sieć wysokiego napięcia 110kV oraz dwie średniego napięcia 15kV.
Z uwagi na zmiany formy użytkowania oraz własności terenu istniejące instalacje energetyczne były przebudowywane w ramach dopasowywania ich do zmieniających się potrzeb. Teren charakteryzuje się dużym nasyceniem instalacji. 
7.2.    Stan projektowany
Wszystkie sieci napowietrzne powinny zostać zmodernizowane i przebudowane jako sieci podziemne. W chwili obecnej nie ma potrzeby projektowania nowej sieci energetycznej. Jednakże w przypadku zmiany uwarunkowań i wynikających z tego tytułu potrzeb dopuszcza się możliwość modernizacji istniejącej sieci lub jej rozbudowę.




