
Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr 37 

Rady Miasta Konina 

z dnia 30 stycznia 2019 roku 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 

dla wybranych obszarów. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Rada Miasta Konina rozstrzyga, co 

następuje: 

§ 1.1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dniu 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Prezydent Miasta Konina ogłosił w prasie 

miejscowej oraz poprzez obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia 

projektu planu do publicznemu wglądu określono w dniach od 21.08.2018 r. do 21.09.2018 

r. w dniu 27.08.2018 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w 

projekcie planu rozwiązaniami. 

2. W ogłoszeniu wyznaczono nieprzekraczalny termin na dzień 12.10.2018 r. w którym 

osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej 

mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. 

§ 2.1W dniu 12 października 2018 r. osoby fizyczne złożyły uwagę, w której nie zgadzają 

się na budowę parkingu publicznego wskazanego na załączniku nr 6 i oznaczonego 

symbolem przeznaczenia KS. 

2.Uwaga została nieuwzględniona. Budowa parkingu jest konieczna dla obsługi 

istniejących budynków wielorodzinnych przy ulicy Kosmonautów 8 i 12 oraz Dworcowej 5. 

Proponowana lokalizacja parkingu w rejonie skrzyżowań ulic: Dworcowej, Poznańskiej 

i Kleczewskiej wyklucza możliwość bezkolizyjnego zjazdu i wyjazdu z niego. Ulice: 

Poznańska, Dworcowa oraz Kleczewska to główne osie komunikacyjne miasta w związku 

z powyższym każdy kolejny zjazd i wyjazd spowoduje spowolnienie i tworzenie się 

zatorów. Dodatkowo ulica Poznańska to droga krajowa nr 92.  

Budowę parkingu piętrowego na działce 239/13 należy rozważyć przy kolejnych 

opracowaniach projektowych. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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