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U C H W A Ł A   Nr  715

RADY   MIASTA   K O N I N A

z dnia  03  p a ź d z i e r n i k a 2006 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Konina obszar w rejonie ulicy Chopina.


	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 3 ust.1, 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) -   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 Chopina 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.
	Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie stanowi załącznik nr 3.
	Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowi załącznik nr 4. 

§ 3.

	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:

    U-1   –  zabudowę  usługową, usługi publiczne (sąd),
    U-2  –   zabudowę  usługową (zieleniak),
    KD  –  teren dróg publicznych klasy drogi dojazdowej.
 
§ 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.

Obiekty budowlane powinny charakteryzować się wysokimi walorami architektonicznymi.

§ 6.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

	Nowe obiekty należy podłączać do istniejących sieci kanalizacyjnych.
	Wody opadowe wprowadzane do kanalizacji deszczowej powinny spełniać wymagania stawiane przez zarządcę sieci.
	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.

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

Teren położony jest w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych ( GZWP – 151) w utworach kredowych Turek – Konin – Koło.
	Na istniejącym uzbrojeniu wod.- kan. oraz w odległości do 5 m od osi wodociągu Ø 80 i kanału sanitarnego Ø 200 nie lokalizować budynków oraz nasadzeń drzew i krzewów.

§ 9.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.

	Na terenie objętym ustaleniami planu dopuszcza się lokalizowanie budowli służących 
reklamie.
Każda następna budowla służąca reklamie może być zlokalizowana w odległości nie 
mniejszej niż 100m od poprzedniej.



§ 10.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U-1 – zabudowa usługowa, usługi publiczne (sąd) obowiązują następujące ustalenia:
1.1 Wprowadza się całkowity zakaz:
lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, wytwórczej, warsztatowej lub produkcyjnej oraz zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne, 
składowania odpadów, 
na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej drzewa i krzewy mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od osi skrajnego toru kolejowego, z wyłączeniem gatunków drzew, których wysokość może przekroczyć 10 m,
grodzenia terenu od strony północnej i wschodniej,
	ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczającej, 
przed którą zakazuje się lokalizacji zabudowy– zgodnie z rysunkiem planu,
jeżeli rysunek planu nie wskazuje inaczej, zabudowę należy lokalizować w odległości  
nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym, że odległość ta od osi 
skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m,
budynki użyteczności publicznej należy lokalizować w odległości zapewniającej 
zachowanie, w zależności od przeznaczenia budynku, dopuszczalnego natężenia hałasu i wibracji, określonego w odrębnych przepisach,
roboty ziemne wykonywane w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego 
należy każdorazowo uzgadniać z zarządcą infrastruktury,
wysokość budynków do 4-ch kondygnacji nadziemnych, 
do czasu realizacji drogi wewnętrznej, dopuszcza się wjazdy bezpośrednio z ulicy 
Chopina,
nakazuje się realizację miejsc parkingowych w ilości niezbędnej dla prawidłowego 
funkcjonowania obiektu zgodnie z  przeznaczeniem terenu,
zaleca się realizację miejsc parkingowych poniżej poziomu terenu (parking 
podziemny),
	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. 


	Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U-2 – zabudowa usługowa (zieleniak) obowiązują następujące ustalenia:
	Wprowadza się całkowity zakaz:

	lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko, 
	lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, wytwórczej, warsztatowej lub 
produkcyjnej oraz zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne.

	Ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

	o ile linie zabudowy określone na rysunku planu nie wskazują inaczej, zabudowę należy lokalizować w odległości minimalnej : 

         - 8 m od linii rozgraniczającej z terenem ulicy Chopina,
         - 20 m od linii rozgraniczającej z terenami kolejowymi,

	na gruntach położonych w sąsiedztwie linii kolejowej drzewa i krzewy mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego,

roboty ziemne wykonywane w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego należy każdorazowo uzgadniać z zarządcą infrastruktury,
ogrodzenie działki musi być wykonane jako ażurowe z prześwitami na minimalnie 80% powierzchni, wysokość ogrodzenia ma wynosić max. 160 cm i nie może być 
zwiększona. Zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i materiałów odpadowych, 
miejsca parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować na terenie lokalizacji własnej lub za zgodą zarządcy drogi w pasie drogowym. 

	Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem przeznaczenia KD - teren 
dróg publicznych klasy drogi dojazdowej, obowiązują następujące ustalenia:


	Zasady i standardy zagospodarowania terenu:

	teren musi być wyposażony w sieć kanalizacji deszczowej,
	teren musi być oświetlony w sposób właściwy dla klasy drogi,

	Warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

      a)  szerokość w liniach rozgraniczających  wynosi 10 m,

	Dla całego obszaru planu nie ustala się innych wymagań, zasad, ustaleń, parametrów, 
wskaźników, gabarytów i kształtu dachów oraz zasad podziału nieruchomości, co  oznacza dowolność i konieczność stosowania w tym względzie powszechnie  obowiązującego prawa.


§ 11.

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 miarę możliwości kablowych oraz stacji transformatorowych, w przypadku realizacji dodatkowych stacji transformatorowych, inwestor musi udostępnić teren do ich lokalizacji.
	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 jest możliwe z sieci gazociągu średniego lub niskiego ciśnienia. Przyłączanie nowych odbiorców do sieci gazowej odbywać się będzie na zasadach zawartych w obowiązujących przepisach.


§ 12.

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

Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu oznaczonego symbolami przeznaczenia U-1,U-2, i KD jako miejski zieleniak. 

§ 13.

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
U-1
0
U-2
0
KD
0


§ 14.

Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr 667 Rady Miasta Konina z dnia 17.05.2006r. w granicach planu objętego niniejszą uchwałą.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina


§ 16.

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  715 Rady Miasta Konina z dnia 03.10.2006 roku                w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obszar w rejonie ulicy Chopina.


Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmującego teren położony w rejonie ulicy Chopina z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Konin”, uchwalonego 19 grudnia 2001r. uchwałą nr 691 Rady Miasta Konina.








































Załącznik nr 3 do uchwały Nr  715 Rady Miasta Konina z dnia 03.10. 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obszar w rejonie ulicy Chopina



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

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmującego teren położony w rejonie ulicy Chopina 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  715 Rady Miasta Konina z dnia 03.10.2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obszar w rejonie ulicy Chopina.  


Na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu Przedsiębiorstwo Handlowe „AGA” Wanda Grzesiowska i Wspólnicy Spółka jawna 62-510 Konin ul. Chopina 16b, reprezentowane przez Panią Wandę Grzesiowską wniosło uwagi dotyczące projektu planu.
1.	Przedsiębiorstwo „AGA” wniosło o wpisanie do projektu planu definicji usług „prestiżowych twierdząc, iż wymaga tego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Konina (Uchwała Nr 691 Rady Miasta Konina z dnia 19.12.2001r.). Twierdzenie powyższe jest bezzasadne. Zgodnie ze Studium tereny ogólnomiejskiego centrum usługowego wymagające wprowadzenia usług prestiżowych znajdują się przy ul. Al. 1 Maja i ul. Dworcowej, natomiast plan obejmuje teren przy ul. Chopina.. 
2.	Przedsiębiorstwo „AGA” wnioskuje o zmianę zakresu przedmiotowego planu tzn. objęcie  całego obszaru wskazanego w Uchwale Nr 717 Rady Miasta Konina z dnia 20 marca 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania m. Konina, w rejonie ulicy: Chopina i torów PKP. Rada Miasta Konina nie ma obowiązku prawnego uchwalenia nowego planu obejmującego cały obszar będący przedmiotem opracowania Uchwały Nr 717 Rady Miasta Konina z dnia 20 marca 2002r. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) wejście w życie planu miejscowego powoduje utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego nim terenu. Dokonując wykładni powołanego artykułu należy stwierdzić, iż dopuszczalne jest podjęcie przez Radę Miasta Konina uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru, dla którego obowiązuje już plan miejscowy.
3.	Postulaty dotyczące obsługi komunikacyjnej określone w pkt.2 uwag, aby inwestorzy korzystali w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej z samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 ton oraz wprowadzenie zapisu ograniczającego ilość pracowników pracujących na jednej zmianie nie przekraczającej liczby trzech, są niezasadne. Działanie sądu nie wymaga ciężkiego transportu. Również niewielki zieleniak nie wymaga wprowadzenia ograniczeń dotyczących transportu i zatrudnienia.
4.	Pozostałe uwagi nie dotyczą Uchwały Nr ... Rady Miasta Konina z dnia ... 2006r.                   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obszar                            w rejonie ulicy Chopina.     



Biorąc pod uwagę w/w argumenty nie uwzględnia się uwagi wniesionej na etapie wyłożenia planu do publicznego wglądu.




