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UCHWAŁA  Nr 170

RADY  MIASTA  KONINA

z  dnia 24  p a ź d z i e r n i k a 2007 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Konina obejmującego tereny ośrodka wypoczynkowego 
przy jeziorze Pątnowskim.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5; art. 40 ust. 1; art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 ust. 2, art. 20 ust.1, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 188 Rady Miasta Konina z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmującego teren ośrodka wypoczynkowego przy jeziorze Pątnowskim - Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje: 

 § 1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmujący tereny ośrodka wypoczynkowego przy jeziorze Pątnowskim, zwany dalej planem.

§ 2.

	Granica 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 jest integralną częścią niniejszej uchwały i stanowi do niej załącznik nr 2.
	Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie stanowi załącznik nr 3.
	Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu planu – załącznik  nr 4. 

§ 3.

	Na rysunku planu przedstawione są oznaczenia graficzne, ustalające:
	granice planu,

linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
	Ustala się następujące przeznaczenia poszczególnych terenów, przyporządkowując im wskazane obok symbole przeznaczenia: 
	tereny rekreacji i sportu- US,
tereny wód powierzchniowych - WS,

	tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej – KD.


§ 4.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

	budowli służącej reklamie - należy przez to rozumieć wolno stojące trwałe związane z gruntem urządzenie reklamowe, które nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury w rozumieniu ustawy –Prawo budowlane,
	działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,
	froncie działki - należy przez to rozumieć tę granicę działki budowlanej, która przylega do drogi, z której następuje wjazd i wejście na działkę,
	nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie wolno wyprowadzać zabudowy,
	obiekcie obsługi technicznej miasta - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, który służy odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, oraz realizowaniu innych rodzajowo zbliżonych usług na rzecz mieszkańców miasta,
	odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach,

symbolu przeznaczenia - należy przez to rozumieć literowe oznaczenie terenu określające jego przeznaczenie,
terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu,
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.

§ 5.

                              Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Forma nowych obiektów lub ich części musi być zharmonizowana z obiektami istniejącymi lub realizowanymi w sąsiedztwie. Sposób zagospodarowania obiektów o charakterze turystycznym i rekreacyjnym należy podporządkować wymogom ochrony 
środowiska przyrodniczego. Wszelkim obiektom kubaturowym i urządzeniom technicznym należy nadać cechy estetycznego wyglądu i zharmonizować z otaczającym krajobrazem.
 
§ 6.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

Teren objęty ustaleniami planu w całości położony jest w Goplańsko – Kujawskim obszarze chronionego krajobrazu, który został zatwierdzony uchwałą Nr 53/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 28 stycznia 1986 r.
Na całym terenie objętym planem ustala się podporządkowanie działalności gospodarczej wymogom ochrony środowiska.
W zakresie przemysłu, urbanizacji i budownictwa:
zakazuje się lokalizowania na obszarze krajobrazu chronionego budowy nowych i rozbudowy istniejących obiektów powodujących zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby lub też uciążliwych dla otoczenia jako źródło hałasu i wydzielania odrażających woni, 
	wprowadza się obowiązek szczególnie starannego zaopatrzenia w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniom środowiska wszystkich zakładów i obiektów,
	obszary krajobrazu chronionego są terenami przeznaczonymi do uprawiania wszelkich form turystyki i wypoczynku,

	prowadzić nadzór w zakresie ładu przestrzennego i dyscypliny budowlanej,
	zakazuje się grodzenia terenu oraz lokalizacji obiektów kubaturowych w odległości 10 metrów od linii brzegowej jeziora.

	Obiekty projektowane należy podłączać do istniejących i projektowanych sieci kanalizacyjnych, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, odprowadzenie ścieków do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, wywóz ich należy zapewnić do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków.
	Dla ochrony gruntów i wód podziemnych większe place manewrowe i parkingi należy wyposażyć w separatory ropopochodnych, które winny oczyszczać wody opadowe przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. 
	Należy zachować istniejące drzewa.

Należy gromadzić odpady w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i zapewnić wywożenie odpadów na składowisko.
Odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory winny być gromadzone w hermetycznych pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.
	Składowanie i unieszkodliwianie odpadów na działkach objętych przedmiotowym planem winno odbywać się w sposób nie wpływający negatywnie na otoczenie i być zgodna z zasadami ochrony środowiska.
Należy stosować do ogrzewania ekologiczne nośniki energii.


§ 7.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W granicach objętych planem nie ma obszarów objętych ochroną konserwatorską.


§ 8.

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.


§ 9.

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu..

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami US – 1 tereny rekreacji i sportu obowiązują następujące ustalenia:
wprowadza się całkowity zakaz:
	lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
	lokalizowania wszelkiej działalności wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyjnej oraz zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne,
	wykonywania piwnic jeśli wody gruntowe w wysokich stanach są mniej niż 2.0 m od powierzchni terenu.

	zachowuje się istniejącą zabudowę rekreacyjną,
	dopuszcza się lokalizację obiektów związanych wyłącznie z podstawową funkcją terenu tj. pawilonów i domków kempingowych, obiektów obsługi technicznej i socjalnej oraz towarzyszących urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
	ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:
	zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, 
	obowiązek rozwiązania gospodarki ściekowej w oparciu o rozwiązania technologiczne 
uzgodnione z właściwymi służbami nadzoru sanitarno-epidemiologicznego.



Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami US – 2 tereny rekreacji i sportu obowiązują następujące ustalenia:
wprowadza się całkowity zakaz:
	lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
	lokalizowania wszelkiej działalności wytwórczej, warsztatowej, lub produkcyjnej oraz 
zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały 
niebezpieczne,

	dopuszcza się jeden budynek letniskowy na jednej działce,

zachowuje się istniejącą zabudowę rekreacyjną,
	dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń małej architektury, wytyczanie pieszych ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych,
	ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
 oraz zagospodarowania terenu:
	zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, naturalnych rozlewisk i oczek wodnych,

obowiązek rozwiązania gospodarki ściekowej w oparciu o rozwiązania technologiczne uzgodnione z właściwymi służbami nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
wielkość działek należy ustalić zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie przyrody. 


Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia WS – tereny wód powierzchniowych ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 a) ustala się wykonywanie niezbędnych prac z zakresu: regulacji, utrzymania skarp, wycinki             drzew i krzewów, oraz innych działań związanych z ochrona przeciwpowodziową.


Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KD – tereny drogi publicznej klasy drogi dojazdowej, obowiązują następujące ustalenia:
najmniejsza szerokość w liniach rozgraniczających dla dróg nowoprojektowanych wynosi  
      10m.


§ 10.

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.
	Przy lokalizowaniu obiektów budowlanych należy zachować odległości wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 



§ 11.

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


1)	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,
2)	sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i niskiego napięcia powinna być realizowana jako podziemna. Należy również zachować wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i normach oraz przepisy w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych,
3)	wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
4)	zaopatrzenie w gaz ziemny E/GZ-50/ jest możliwe z sieci gazociągu średniego lub niskiego ciśnienia. Przyłączenie nowych odbiorców do sieci gazowej odbywać się może na zasadach zawartych w obowiązujących przepisach,
5)	obiekty projektowane należy podłączać do istniejących sieci kanalizacyjnych, do czasu 
realizacji sieci kanalizacyjnej, odprowadzenie ścieków do tymczasowych zbiorników 
bezodpływowych, wywóz ich należy zapewnić do punktu zlewnego przy oczyszczalni 
ścieków,
6)	dla ochrony gruntów i wód podziemnych większe place manewrowe i parkingi należy wyposażyć w separatory ropopochodnych , które winny oczyszczać wody opadowe przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej,
7)	należy zachować istniejące drzewa,
8)	należy gromadzić odpady w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i zapewnić wywożenie odpadów na składowisko,
9)	odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory winny być gromadzone w hermetycznych pojemnikach i transportowane do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia,
10)	składowanie i unieszkodliwianie odpadów na działkach objętych przedmiotowym planem winno odbywać się w sposób nie wpływający negatywnie na otoczenie i być zgodna z zasadami ochrony środowiska,
11)	należy stosować do ogrzewania ekologiczne nośniki energii,
12)	obsługa komunikacyjna terenu US – 2 odbywać się będzie poprzez drogę publiczną zlokalizowaną poza obszarem opracowania planu.

§ 12.

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

Dopuszcza się użytkowanie nieruchomości jak w stanie istniejącym.


§ 13.

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


§ 14.

Obszar rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.

Ustala się, ze 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
US-1
0 %
                                        US -2
0 %
KD
0 %


§ 16.

Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się jej przepisy.


§ 17.

Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami niniejszej uchwały stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.


§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.


§ 19.

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

                                                                                               Przewodniczący 
                                                                                           Rady Miasta Konina
 
                                                                                               Wiesław Steinke




Załącznik nr 2 do uchwały  nr 170 Rady Miasta Konina z dnia 24 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmującego tereny ośrodka wypoczynkowego przy jeziorze Pątnowskim



Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, obejmującego tereny ośrodka wypoczynkowego przy jeziorze Pątnowskim 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 170 Rady Miasta Konina z dnia 24 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmującego tereny ośrodka wypoczynkowego przy jeziorze Pątnowskim.



	Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istniejącym terenem, częściowo wyposażonym w sieci infrastruktury technicznej.
	Przewiduje się – niezależnie od ustaleń planu, ze względu na zły stan techniczny, wymianę i remonty istniejącej sieci.
	Inwestycje, o których mowa w ust.2 realizowane będą przez administratora sieci ze środków komunalnych.






























Załącznik nr 4 do uchwały  nr 170 Rady Miasta Konina z dnia 24 października 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmującego tereny ośrodka wypoczynkowego przy jeziorze Pątnowskim.




Na etapie wyłożenia do publicznego wglądu wniesiono dwie uwagi, które zostały uwzględnione 
































