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Załącznik  

do Uchwały Nr 463 

Rady Miasta Konina  

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

1. Zgodnie z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opartą o kierunki 

polityki przestrzennej oraz przyjętą strategią rozwoju miasta (rozwój 

fotowoltaiki), stwierdza się częściową nieaktualność niżej wymienionych 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Lp. 
Nazwa miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Nr uchwały i data 

uchwalenia przez 

Radę Miasta 

Konina 

Data ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

1. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina – Glinka, Kurów 

197/2019 z dnia 

18.09.2019 r 

Dz. U. Woj. Wielk. 

poz. 8433 z dnia 

07.10.2019 

2. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina w rejonie ul. Gajowej, 

Przemysłowej i Marantowskiej 

265/2016 z dnia 

27.01.2016 

Dz. U. Woj. Wielk. 

poz. 1832 z dnia 

04.03.2016 

3. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina - 

Starówka 

510/2009 z dnia 

23.09.2009 

Dz. U. Woj. Wielk. 

Nr 208, poz. 3585 z 

dnia 26.11.2009 

4. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina w 

rejonie ulicy Gajowej. 

527/2017 z dnia 

28.06.2017 

Dz. U. Woj. Wielk. 

poz. 5090 z dnia 

12.07.2017 

5. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina 

Pątnów – Janów 

207/2015 z dnia 

28.10.2015r 

Dz. U. Woj. Wielk. 

poz. 7877 z dnia 

07.12.2015 

6. 
w sprawie zmiany miejscowego 

planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina w 

118/1999 z dnia 

26.05.1999 

Dz. U. Woj. Wielk. 

Nr 49,poz. 1068 z 

dnia 08.07.1999r.  
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Lp. 
Nazwa miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Nr uchwały i data 

uchwalenia przez 

Radę Miasta 

Konina 

Data ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

granicach byłej strefy ochronnej 

Huty Aluminium. 

7. 

8. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina w 

części dotyczącej rejonu Laskowiec 

– ul. Grójecka, w prawobrzeżnej 

części miasta. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina w 

części dotyczącej rejonu ul. Jana 

Pawła II w obrębie Laskówiec 

729/2002 z dnia 

24.04.2002 r. 

260/2004 z dnia 

31.03.2004 

Dz. U. Woj. Wielk. 

Nr 90,poz. 2264 z 

dnia 24.06.2002 r.  

Dz. U. Woj. Wielk. 

Nr 73,poz. 1598 z 

dnia 24.05.2004 r.  

9. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina w rejonie ulic: 

Europejskiej - Piłsudskiego  

349/2012 z dnia 

25.04.2012 

Dz. U. Woj. Wielk. 

poz. 2440 z dnia 

01.06.2012 

10. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina , w 

części dotyczącej obszaru osiedli 

Sikorskiego i Zemełki 

682/2001 z dnia 

19.12.2001 

Dz. U. Woj. Wielk. 

Nr 33, poz. 995 z 

dnia 01.03.2002 

11. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina , w 

części dotyczącej rejonu 

 Międzylesie - Zachód 

341/2004 z dnia 

30.06.2004 

Dz. U. Woj. Wielk. 

Nr 129, poz. 2644 z 

dnia 13.08.2004 

12. 

13. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina , w 

688/2001 z dnia 

19.12.2001 

Dz. U. Woj. Wielk. 

Nr 42, poz. 494 z 

dnia 16.06. 2000 

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIkad_szczegoly&kadencja=6&id=349
https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIkad_szczegoly&kadencja=6&id=349
https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIkad_szczegoly&kadencja=6&id=349
https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIkad_szczegoly&kadencja=6&id=349
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Lp. 
Nazwa miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Nr uchwały i data 

uchwalenia przez 

Radę Miasta 

Konina 

Data ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

części dotyczącej rejonu Morzysław, 

V i Va, w prawobrzeżnej części 

miasta, 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego ogólnego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina , w części dotyczącej 

węzła drogowego ulic: 

Paderewskiego- Przemysłowej i 

Torowej 

313/2000 z dnia 

29.03.2000 

14. 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina w rejonie ulic : 

Piaskowej i Świerkowej  

350/2012 z dnia 

25.04.2012 

Dz. U. Woj. Wielk. 

poz. 2415 z dnia 

29.05. 2012 

2. Harmonogram prac planistycznych.  

Główną rolę w katalogowaniu kolejności opracowań planów miejscowych stanowił 

zrównoważony rozwój miasta oraz zachowanie ładu przestrzennego 

i zrównoważonego rozwoju dla spójnej polityki przestrzennej miasta. 

Etap I  

Obręb Starówka – uporządkowanie kwartałów.  

Obejmuje się tereny w obrębie Starówka ze względu na potrzebę zmiany, która wynika 

z utraty dotychczasowej funkcji oraz istniejącego sposobu zagospodarowania.   

Ze względu na szczególne położenie terenu należy umiejętnie wyznaczyć granice 

planów, zachowując zasadę ciągłości obszaru funkcjonalnego oraz charakter 

historyczny miejsca. 
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Etap II  

OZE – zgodnie ze strategią miasta przyjętą w 2020 r. 

Lp. 
Nazwa miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Nr uchwały i data 

uchwalenia przez 

Radę Miasta 

Konina 

Data ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym 

1. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina – 

Glinka, Kurów 

197/2019 z dnia 

18.09. 2019 r 

Dz. U. Woj. Wielk. 

poz. 8433 z dnia 

07.10.2019 

2. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina w 

rejonie ul. Gajowej, Przemysłowej i 

Marantowskiej 

 265/2016 z dnia 

27.01. 2016 

Dz. U. Woj. Wielk. 

poz. 1832 z dnia 

04.03.2016 

3. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina 

Pątnów – Janów 

207/2015 z dnia 

28.10. 2015 r. 

Dz. U. Woj. Wielk. 

poz. 7877 z dnia 

07.12.2015 

4. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina w 

rejonie ulic: Europejskiej - 

Piłsudskiego  

349/2012 z dnia 

25.04.2012 

Dz. U. Woj. Wielk. 

poz. 2440 z dnia 

01.06.2012 

Lp. Nazwa miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Nr uchwały i data 

uchwalenia przez Radę 

Miasta Konina 

Data ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

1. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Konina - Starówka 

510/2009 z dnia 23.09. 

2009 Dz. U. Woj. Wielk. Nr 208, 

poz. 3585 z dnia 

26.11.2009 

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIkad_szczegoly&kadencja=6&id=349
https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIkad_szczegoly&kadencja=6&id=349
https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIkad_szczegoly&kadencja=6&id=349
https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIkad_szczegoly&kadencja=6&id=349
https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIkad_szczegoly&kadencja=6&id=349
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Lp. 
Nazwa miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Nr uchwały i data 

uchwalenia przez 

Radę Miasta 

Konina 

Data ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym 

5. w sprawie zmiany miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina w 

granicach byłej strefy ochronnej 

Huty Aluminium. 

118/1999 z dnia 

26.05. 1999 

Dz. U. Woj. Wielk. 

Nr 49,poz. 1068 z 

dnia 08.07.1999r. 

6. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina w 

rejonie ulicy Gajowej. 

527/2017 z dnia 

28.06. 2017 

Dz. U. Woj. Wielk. 

poz. 5090 z dnia 

12.07.2017 

Etap III 

Tereny obejmujące obszary zrealizowanych inwestycji drogowych, które uporządkują 

przestrzeń miasta w ramach osiedli V i Va oraz osiedla Międzylesie. 

Lp. 
Nazwa miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Nr uchwały i data 

uchwalenia przez 

Radę Miasta 

Konina 

Data ogłoszenia 

w Dzienniku 

Urzędowym 

1. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina , w 

części dotyczącej rejonu 

Międzylesie - Zachód 

341/2004 z dnia 

30.06. 2004 

Dz. U. Woj. Wielk. 

Nr 129, poz. 2644 z 

dnia 13.08.2004 

2. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina , 

w części dotyczącej rejonu 

688/2001 z dnia 

19.12. 2001 

313/2000 z dnia 

29.03. 2000 

Dz. U. Woj. Wielk. 

Nr 42, poz. 494 z 

dnia 16.06. 2000 
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Morzysław, V i Va, w 

prawobrzeżnej części miasta, 

w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego ogólnego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina , 

w części dotyczącej węzła 

drogowego ulic: Paderewskiego- 

Przemysłowej i Torowej 

Etap IV 

Obszary bez planu wpływające na wartość terenów sąsiednich, posiadających spójne 

opracowania planistyczne - osiedle Laskowiec.  

Lp. 
Nazwa miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Nr uchwały i data 

uchwalenia przez 

Radę Miasta 

Konina 

Data ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym 

1. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina w 

części dotyczącej rejonu Laskowiec 

– ul. Grójecka, w prawobrzeżnej 

części miasta. 

w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina w 

części dotyczącej rejonu ul. Jana 

Pawła II w obrębie Laskówiec 

729/2002 z dnia 

24.04. 2002 r. 

260/2004 z dnia 

31.03. 2004 

Dz. U. Woj. Wielk. 

Nr 90,poz. 2264 

z dnia 24.06.2002 r.  

Dz. U. Woj. Wielk. 

Nr 73,poz. 1598 

z dnia 24.05.2004 r.  
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Etap V 

Obszary/kwartały o spójnej funkcji przestrzennej, ujęte granicami w szerszym 

kontekście planistycznym, które zawierają wnioski rozpatrzone pozytywnie 

w analizach zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz tereny nigdy nieobjęte 

planami miejscowymi. 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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