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U C H W A Ł A   Nr  666

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 – rejon ulicy Zakładowej.



	Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z uchwałą nr 352 Rady Miasta Konina z dnia 15 września 2004 r.- Rada Miasta  Konina  u c h w a l a,  co następuje: 



§ 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ulicy Zakładowej, 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.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)	budowlach służących reklamie – należy przez to rozumieć obiekty trwale związane z gruntem służące reklamie,
2)	froncie działki – należy przez to rozumieć tę granicę działki budowlanej, która przylega do drogi, z której następuje wjazd i wejście na działkę,
3)	terenie – należy przez to rozumieć teren funkcjonalny lub teren komunikacji dla którego obowiązują ustalenia planu, wyznaczony liniami rozgraniczającymi, oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu,
4)	urządzeniach służących reklamie – należy przez to rozumieć obiekty nie związane na trwałe z gruntem służące reklamie,


5)	wskaźniku intensywności zabudowy, w skrócie w.i.z. – należy przez to rozumieć maksymalną lub minimalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej działki, 
6)	wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć maksymalną lub minimalną odległość w rzucie prostopadłym pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a gruntem rodzimym.

§ 4.

	Na rysunku planu przedstawione są oznaczenia graficzne, ustalające:

1)	granice obowiązywania planu,
2)	linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania lub różnych warunkach zagospodarowania – ściśle określone.
	Ustala się następujące, według symbolu naniesionego na rysunku planu, przeznaczenie 
terenu pod:

      TAG – tereny aktywizacji gospodarczej.


§ 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.

	Obiekty projektowane należy podłączać do istniejących i projektowanych sieci kanalizacyjnych.

Wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej powinny spełniać wymagania stawiane przez zarządcę sieci.
Należy zachować istniejące drzewa.
	Należy gromadzić selektywnie odpady w miejscach do tego przeznaczonych i zapewnić ich zagospodarowanie zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Należy stosować do ogrzewania ekologiczne nośniki energii, preferowana miejska sieć 
ciepłownicza.


§ 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.


Dopuszcza się lokalizowanie budowli służących reklamie oraz urządzeń służących reklamie na terenie objętym planem. 


§ 9.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia TAG - tereny 
aktywizacji gospodarczej obowiązują następujące ustalenia: 

wprowadza się całkowity zakaz:
lokalizowania jakiejkolwiek zabudowy mieszkaniowej, 
	składowania jakichkolwiek odpadów, 
wykonywania piwnic jeśli wody gruntowe w wysokich stanach są mniej niż 2.0 m od powierzchni terenu,
	odprowadzania ścieków wytwarzanych na terenie do gruntu, lub do wód powierzchniowych i gruntowych.
	ustala się następujące warunki i zasady dotyczące dostępu do dróg publicznych:
	każda działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej,
	za dostęp do drogi publicznej uważa się również dostęp do drogi wewnętrznej, sięgacza dojazdowego lub ciągu pieszo-jezdnego.
	ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:
		potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej,
	dla funkcji usługowych, wytwórczych, przemysłowych należy zapewnić minimalnie 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej lub 35 miejsc parkingowych na każdych 100 zatrudnionych.
	ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
	zabudowę należy lokalizować w odległości minimalnej - 6 m od linii rozgraniczającej z terenami dróg publicznych,
	ogrodzenie działki od strony granicy działki z terenami dróg publicznych musi być wykonane jako ażurowe z prześwitami na minimalnie 80% powierzchni, wysokość ogrodzenia ma wynosić 160 cm i nie może być zwiększona. Zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i materiałów odpadowych,
dopuszcza się ogrodzenia pełne w pozostałych granicach działki budowlanej,
	wprowadza się całkowity zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko, wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
	dopuszcza się lokalizację obiektów dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany z wyjątkiem obiektów związanych z produkcją rolną.



	ustala się następujące szczegółowe dane liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz podziału na działki budowlane:



RODZAJ USTALENIA
WARTOŚĆ LICZBOWA USTALENIA
A
B
c
1.	
maksymalny w.i.z.
3.0
2.	
maksymalna wysokość zabudowy (m)
16
3.	
minimalna powierzchnia biologicznie czynna na jednej działce budowlanej (% powierzchni działki)
15
4.	
minimalna powierzchnia działki budowlanej (m2)
1000
   

§ 10.

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

W granicach objętych planem nie ma obszarów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.


§ 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.

Wydzielenie działki budowlanej dla zabudowy musi zapewniać właściwe zagospodarowanie terenu. W szczególności dotyczy to:
	dostępu do drogi publicznej zgodnego z ustaleniami planu,
dojść i dojazdów,
miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w planie,
właściwego gromadzenia odpadów,
przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej.
	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.

	wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,



	ustala się zasadę zaopatrzenia w energię elektryczną z istniejących sieci 110kV i 15kV, 
poprzez stacje transformatorowe,
	sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i niskiego napięcia powinna być 
realizowana jako podziemna,
	wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania,
	wszystkie budynki oraz działki budowlane muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
	wszystkie działki budowlane muszą posiadać kanalizację deszczową w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania działki,

wszystkie zrzuty wód opadowych muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach,
ścieki będą odprowadzane zbiorczą lub rozdzielczą miejską siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków,
wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
preferowanymi czynnikami grzewczymi są: miejska sieć cieplna, energia elektryczna, gaz ziemny lub inne odnawialne źródła energii.


§ 13.

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

Wprowadza się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej.


§ 14.

Obszar rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.

Ustala się, że 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
TAG
0




§ 16.

Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr 788 Rady Miasta Konina z dnia 25.09.2002 r. w granicach planu objętego niniejszą uchwałą.


§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta Konina.


                                                                       § 18.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                        Rady  Miasta  Konina

                                                                                          Tadeusz  Wojdyński






Załącznik nr 2 do uchwały Nr 666 Rady Miasta Konina z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ulicy Zakładowej.



Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ulicy Zakładowej z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Konin”, uchwalonego 19 grudnia 2001 r. uchwała nr 691 Rady Miasta Konina.


























Załącznik nr 3 do uchwały Nr 666 Rady Miasta Konina z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ulicy Zakładowej.



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

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ulicy Zakładowej 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 666 Rady Miasta Konina z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ulicy Zakładowej. 



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


























