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ROZSTRZYGNI ĘCIE 

RADY MIASTA KONINA 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej. 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dniu 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) Rada Miasta Konina 

rozstrzyga, co następuje: 

§ 1  

Zgodnie z art. 17 ustawy z dniu 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) Prezydent Miasta Konina ogłosił w prasie 

miejscowej oraz poprzez obwieszczenie o pierwszym wyłoŜeniu do publicznego wglądu 

projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin 

wyłoŜenia projektu planu do publicznemu wglądu określono w dniach od 29.01.2015 r. 

do 27.02.2015 r. W dniu 25.02.2015 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad 

przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. 

 
§ 2  

Do wyłoŜonego projektu planu złoŜono jedną uwagę, która została uwzględniona. 

 
§ 3  

Zgodnie z art. 17 ustawy z dniu 27 marca 2001 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) Prezydent Miasta Konina ogłosił w prasie 

miejscowej oraz poprzez obwieszczenie o wyłoŜeniach do publicznego wglądu projektu planu 

miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin drugiego wyłoŜenia 

projektu planu do publicznemu wglądu określono w dniach od 22.04.2015 r. do 22.05.2015 r., 

a dniu 06.05.2015 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 

planu rozwiązaniami. Termin trzeciego wyłoŜenia projektu planu do publicznemu wglądu 

określono w dniach od 29.10.2015 r. do 30.11.2015 r., a dyskusja publiczna nad przyjętymi 

w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 21.12.2015 r. 
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§ 4  

Do wyłoŜonego projektu planu nie złoŜono Ŝadnej uwagi. 

 
§ 5  

 

Rada Miasta Konina stwierdziła, Ŝe do wyłoŜonego projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Gajowej, Przemysłowej  

i Marantowskiej złoŜono jedną uwagę, która została uwzględniona. 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
             /-/ Wiesław Steinke 
 


