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U C H W A Ł A   Nr  663

RADY   MIASTA   K O N I N A

z dnia  17  m a j a  2006 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Konina obszar w rejonie ulicy Żwirki i Wigury – Benesza.




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 ze zmianami), 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 ze zmianami) w związku z uchwałą nr 573 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obszar w rejonie ulicy Żwirki i Wigury, Rada Miasta Konina  u c h w a l a,  co następuje: 


§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obszar w rejonie ulicy Żwirki i Wigury - Benesza 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.
	Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie stanowi załącznik nr 3.
	Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowi 
załącznik nr 4. 

§ 3.

	1.Na rysunku planu przedstawione są oznaczenia graficzne, ustalające:

1)	granice opracowania,
2)	linię rozgraniczającą tereny o różnym sposobie użytkowania lub różnych warunkach zagospodarowania – ściśle określone,
3)	nieprzekraczalną linię zabudowy.

	Ustala się, przeznaczenie terenu pod:


      MN,U – zabudowę mieszkaniową i usługową.



§ 4.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
	nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, przed którą nie wolno wyprowadzać zabudowy,
	symbolu przeznaczenia - należy przez to rozumieć literowe oznaczenie terenu określające jego przeznaczenie,

terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu.

§ 5.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

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

§ 6.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Budynki należy podłączać do istniejących sieci kanalizacyjnych.
	Należy zapewnić wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zasadami przyjętymi na obszarze miasta Konina.

§ 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.

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo granicy obszaru objętego strefą B, ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich inwestycji na obszarze planu ze służbami ochrony zabytków na etapie projektowania.

§ 8.

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

Teren położony jest w obszarze specjalnym ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty ( kod obszaru PLB30002).
Teren położony jest w obszarze: ochrony pośredniej zewnętrznej ujęć wody dla miasta Konina ustanowionej decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr OS.Ko-II-6210/18/99 z dnia 15.10.1999 r.
Teren położony w jest obszarze głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP – 151) w utworach kredowych Turek – Konin – Koło.
Wszelkie zagospodarowanie terenu w granicach obszaru ochrony pośredniej zewnętrznej ujęć wody oraz w obszarze Natura 2000 musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


§ 9.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN,U – zabudowa mieszkaniowa, usługowa, obowiązują następujące ustalenia:

	Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
	możliwość lokalizacji funkcji mieszkaniowej i usługowej w dowolnym połączeniu lub 
lokalizowanie tylko budynku mieszkalnego lub tylko budynku usługowego,

potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować 
na terenie lokalizacji własnej lub za zgodą zarządcy drogi w pasie drogowym.
	Parametry zabudowy: 

RODZAJ USTALENIA
WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
a
B
c
1.	
maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych
Pełnych
2
1.	

Poddaszowych
1
2.	
minimalna powierzchnia biologicznie czynna na terenie objętym planem  (% powierzchni terenu)
20
3.	
maksymalna powierzchnia zabudowana na terenie objętym planem (% powierzchni terenu)
50

	w budynkach mieszkalnych dachy wielospadowe,

w budynkach o funkcji mieszkalno – usługowej i usługowej dachy dowolne, 
	zakazuje się nasadzenia roślin, które mogą powodować uszkodzenia uzbrojenia podziemnego,

zachowanie istniejącej nieprzekraczalnej linii zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu.

3. Zasady podziału na działki budowlane:
   3.1 dopuszcza się łączenie oraz inny sposób podziału z zachowaniem w/w uwarunkowań           oraz zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla każdej działki budowlanej.

§ 10.

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

	Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z istniejącej 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.
	Odprowadzenie wód deszczowych siecią kanalizacji deszczowej.




	Zaopatrzenie w energię elektryczną będzie kontynuowane z istniejących sieci elektroenergetycznych. W obszarze objętym planem nie ma potrzeby lokalizacji stacji transformatorowych.
	Niezbędne modernizacje sieci infrastruktury technicznej dokonywane być mogą na terenach ich dotychczasowej lokalizacji.

Preferowanymi czynnikami grzewczymi są: miejska sieć cieplna, energia elektryczna, gaz ziemny 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.

§ 11.

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

Nie przewiduje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 
Zakazuje się lokalizowanie obiektów tymczasowych.


§ 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
MN,U
0


§ 13.

Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr 400 Rady Miasta Konina z dnia 25.06.1997r. w granicach planu objętego niniejszą uchwałą.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina

§ 15.

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 663 Rady Miasta Konina z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obszar w rejonie ulicy Żwirki i Wigury – Benesza.



Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmującego teren położony w rejonie ulicy Żwirki i Wigury 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 663 Rady Miasta Konina z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obszar w rejonie ulicy Żwirki i Wigury – Benesza.



	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 Żwirki i Wigury- Benesza 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 663 Rady Miasta Konina z dnia 17 maja  2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obszar w rejonie ulicy Żwirki i Wigury – Benesza.  



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







































