
UCHWAŁA NR 585 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia26 sierpnia 2021 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina w rejonie ulicy Kazimierza Błaszaka. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w związku z uchwałą Nr 886 Rady Miasta Konina 

z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konin w rejonie ulicy Kazimierza 

Błaszaka, Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 

1. Stwierdza się nienaruszenie ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Konina zatwierdzonego Uchwałą 

Nr 691 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2001 r., zmienionego Uchwałami Nr 

691 Rady Miasta Konina z dnia 27 października 2010 r., Nr 578 Rady Miasta Konina 

z dnia 29 maja 2013 r. oraz Nr 42 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. 

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 

w rejonie ulicy Kazimierza Błaszaka, którego granice określa rysunek planu, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy 

Kazimierza Błaszaka, zwany dalej „planem”, składa się z tekstu planu wraz 

z uzasadnieniem stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załącznika nr 1 

rysunku planu sporządzonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000. 

4. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 

stanowiące załącznik nr 2; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy stanowiące 

załącznik nr 3; 

3) dane przestrzenne – stanowiące załącznik nr 4. 

§ 2. 

1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są: 
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1) granica obszaru objętego planem miejscowym; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 

5) przeznaczenia terenów oznaczone symbolami złożonymi z oznaczenia literowo-

cyfrowego, 

6) ciąg pieszy ogólnodostępny. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny. 

§ 3.  

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) minimalnej szerokości frontu działki – należy przez to rozumieć najmniejszy 

dopuszczony ustaleniami planu wymiar działki od strony drogi publicznej lub ciągu 

pieszo-jezdnego, z którego następuje główny wjazd na działkę liczony po najkrótszej 

linii łączącej punkty przecięcia bocznych granic działki z linią rozgraniczającą ulicy lub 

wymiar działki na odcinku bezpośrednio graniczącym z drogą, z której następuje 

główny wjazd;  

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą 

obszar działki budowlanej, na którym dopuszcza się wznoszenie ścian budynków 

oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych i innych 

obiektów budowlanych a nie będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia 

terenu, śmietnikami, przy czym dopuszcza się przekroczenie tej linii przez takie 

elementy jak: schody zewnętrzne, pochylnie, gzymsy, balkony, tarasy, zadaszenia; 

3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą położenie 

ściany budynku lokalizowanego na działce budowlanej, przy czym dopuszcza się 

przekroczenie tej linii przez takie elementy budynku jak: schody zewnętrzne, 

pochylnie, gzymsy, balkony, tarasy, zadaszenia, okapy, jednak nie więcej niż o 2 m, 

z dopuszczeniem cofnięcia fragmentów ściany budynku, pod warunkiem, że ich 

długość nie przekroczy łącznie 50% długości elewacji; 

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć główny planowany rodzaj 

przeznaczenia terenu, który musi obejmować co najmniej 65% powierzchni 

użytkowej wszystkich budynków na działce budowlanej; 

5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć planowany dodatkowy 

rodzaj przeznaczenia terenu, inny niż przeznaczenie podstawowe, który je uzupełnia 

i nie przekracza 35% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na działce 

budowlanej;  
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6) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć ustawy wraz z aktami 

wykonawczymi oraz pozostałymi przepisami; 

7) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym 

przeznaczeniu lub określonym sposobie zagospodarowania, wydzielony na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony literowo-cyfrowym symbolem terenu; 

8) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie obiekty lub części obiektów 

budowlanych lub zagospodarowanie terenu w całości lub części służące do 

działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie 

bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych; 

Rozdział 2. 

Przeznaczenia terenów w planie 

§ 4. 

1. Ustala się następujące symbole określające podstawowe przeznaczenie terenów: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług – MWU; 

2) teren drogi publicznej klasy zbiorczej – KDZ; 

3) tereny dróg publicznych klasy lokalnej – KDL; 

4) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej – KDD. 

2. Każdy teren oznaczono na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały 

identyfikatorem literowo-cyfrowym, tzw. „symbolem terenu”, w którym litery 

oznaczają podstawowe przeznaczenie terenu, a występujące po niej cyfry 

oznaczają numer kolejnego terenu. 

3. Dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi 

i oznaczonych symbolem terenu określone zostały ustalenia szczegółowe zawarte 

w rozdziale 12 niniejszej uchwały. 

4. Ustala się tereny dróg publicznych oznaczonych symbolami KDZ, KDL i KDD, jako 

tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych związanych z budową 

i utrzymywaniem dróg publicznych, obiektów i urządzeń transportu publicznego, 

publicznie dostępnych samorządowych ciągów pieszych oraz budową 

i utrzymaniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

Rozdział 3. 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 5. 

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) na obszarze planu dopuszcza się lokalizację inwestycji z zakresu łączności publicznej 

na terenach oznaczonych symbolami MWU wyłącznie jako infrastruktura 
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telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów 

odrębnych; 

2) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania miasta, można realizować na każdym terenie, pod warunkiem, że ich 

lokalizacja nie uniemożliwi zagospodarowania terenu w sposób zgodny z ustaleniami 

planu, przepisami odrębnymi i zasadami współżycia społecznego, przy zachowaniu 

dla obiektów kubaturowych następujących warunków: 

a) maksymalna wysokość obiektów – 4 m, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy dla pojedynczego obiektu – 25 m2, 

c) dachy płaskie o kącie nachylenia do 10°, 

3) obowiązek wyznaczenia ogólnodostępnego ciągu pieszego z możliwością jego 

przeszklenia i funkcjonalnego włączenia w obiekt. 

Rozdział 4. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu 

§ 6. 

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz 

kształtowania krajobrazu: 

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, za wyjątkiem: 

a) dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń, 

b) obiektów infrastruktury technicznej dopuszczonej planem; 

2) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem: 

a) dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń, 

b) obiektów infrastruktury technicznej dopuszczonych niniejszym planem, 

c) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, zgodnie 

z rysunkiem planu, 

d) zabudowy usługowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

3) obowiązek ochrony przed hałasem terenów faktycznie zagospodarowanych poprzez 

określenie dopuszczalnych poziomów hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj.: 

a) dla terenów oznaczonych symbolem MWU dopuszczalny poziom hałasu musi być 

zgodny z poziomem hałasu dopuszczalnym dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 

4) ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez: 

a) utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności na terenach zabudowy 
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mieszkaniowej, usług zdrowia i usług oświaty oraz w miejscach przeznaczonych na 

pobyt ludzi, 

b) realizację zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi z zachowaniem odległości od 

obiektów emitujących pola elektromagnetyczne zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza poprzez nakaz eksploatacji instalacji 

powodujących wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w sposób 

nieprzekraczający standardów jakości środowiska poza terenem, do którego 

prowadzący instalację ma tytuł prawny; 

Rozdział 5. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu 

kulturowego 

§ 7. 

Na obszarze objętym planem nie występują i nie wskazuje się obiektów i obszarów 

objętych ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Rozdział 6. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 8. 

1. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) określa się jako tereny o funkcji publicznej, ogólnodostępnej tereny dróg publicznych 

oznaczone symbolami KDZ, KDL i KDD; 

2) zakazuje się lokalizowania na terenach o funkcji publicznej tymczasowych obiektów 

handlowo-usługowych, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej; 

3) ustala się obowiązek stosowania jednorodnych rozwiązań w zakresie 

zagospodarowania poszczególnych terenów o funkcji publicznej. 

2. Ustala się, że w granicach obszaru objętego niniejszym planem nie występują 

obszary przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów odrębnych. 

Rozdział 7. 

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 

§ 9. 

Ustala się zasady dotyczące kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania 

terenu poprzez ustalenie: 

1) maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni 

całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej zgodnie 

z ustaleniami szczegółowymi; 
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2) minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 

do powierzchni działki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

3) maksymalnego udziału procentowego powierzchni zabudowy budynków na działce 

budowlanej do powierzchni działki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

4) maksymalnej wysokości zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

5) maksymalnej liczby kondygnacji nadziemnych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

6) minimalnej liczby miejsc postojowych w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji zgodnie 

z § 11ust.2 i 3; 

7) linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

8) rodzaju i spadku dachu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

9) typy elewacji zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 

Rozdział 8. 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 10. 

1. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalna powierzchnia działki dla terenu oznaczonego symbolem MWU – 3500 m2 

2) minimalną szerokość frontu działki dla terenów oznaczonych symbolem MWU– 50 m, 

3) kąt położenia bocznych granic działek w stosunku do linii rozgraniczającej drogi, 

z której następuje główny wjazd na działkę budowlaną dla terenów oznaczonych 

symbolem MWU – od 75° do 105° 

2. Na obszarze planu nie wskazuje się terenów przewidzianych do scalania i podziału 

nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 9. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, obsługi 

komunikacyjnej i systemu parkowania 

§ 11. 

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) droga publiczna klasy zbiorczej oznaczona symbolem KDZ stanowi ciąg 

komunikacyjny ponadlokalny oraz zapewnia obsługę komunikacyjną terenów 

położonych na obszarze planu oraz poza obszarem objętym planem; 

2) drogi publiczne klasy lokalnej oznaczone symbolem KDL zapewniają obsługę 

komunikacyjną terenów położonych na obszarze planu; 

3) drogi publiczne klasy dojazdowej oznaczone symbolem KDD zapewniają obsługę 

komunikacyjną terenów położonych na obszarze planu; 
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4) do obiektów wymagających zapewnienia drogi pożarowej należy uwzględnić dojazd 

o parametrach zgodnych z przepisami odrębnymi. 

2. Na terenach, na których dopuszcza się zabudowę należy zapewnić miejsca 

postojowe dla samochodów według następujących wskaźników i zasad: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 1,5 miejsca postojowego na 

jeden lokal mieszkalny; 

2) dla obiektów gastronomicznych minimum 20 miejsc postojowych na 100 miejsc 

konsumpcyjnych, ale nie mniej niż 2 miejsca na lokal użytkowy; 

3) dla pozostałych usług i lokali użytkowych minimum 15 miejsc na 1000 m2 

powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 2 miejsca postojowe na lokal użytkowy; 

4) przy obiektach usługowych należy zapewnić minimum 10 miejsc do parkowania 

rowerów; 

5) potrzeby parkingowe należy realizować w obszarze działki budowlanej, na której 

realizowana jest inwestycja; 

3. Realizacja miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 10. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

i gospodarowania odpadami 

§ 12. 

1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę: 

a) dla całego obszaru planu ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci 

wodociągowej, 

b) lokalizacja sieci wodociągowych w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy 

zbiorczej (KDZ), dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) i dróg publicznych klasy 

dojazdowej (KDD) na zasadach określonych przepisami odrębnymi, 

c) w ramach realizowanej sieci należy uwzględnić rozmieszczenie hydrantów 

zapewniających możliwość intensywnego czerpania wody do celów 

przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków: 

a) dla całego obszaru planu ustala się odprowadzenie ścieków bytowych 

i komunalnych miejską siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków, 

b) lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających drogi publicznej 

klasy zbiorczej (KDZ), dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) i dróg publicznych 

klasy dojazdowej (KDD) na zasadach określonych przepisami odrębnymi, 
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3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: 

a) dla całego obszaru planu ustala się odprowadzanie wód opadowych i 

roztopowych z działek budowlanych oraz terenów komunikacji do sieci kanalizacji 

deszczowej, 

b) lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających drogi publicznej 

klasy zbiorczej (KDZ), dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) i dróg publicznych 

klasy dojazdowej (KDD) na zasadach określonych przepisami odrębnymi, 

c) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działek 

budowlanych do ziemi, zbiorników retencyjnych i dołów chłonnych, w granicach 

własnej działki oraz do kanałów krytych i rowów otwartych na zasadach 

regulowanych przepisami odrębnymi, 

d) przed zrzutem do odbiorników wody opadowe i roztopowe podlegają 

podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) zaopatrzenie w gaz: 

a) ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejących i projektowanych sieci gazowych, 

b) lokalizacja sieci gazowych w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy 

zbiorczej (KDZ), na zasadach określonych przepisami odrębnymi, 

5) zaopatrzenie w ciepło: 

a) dla całego obszaru planu ustala się zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci 

ciepłowniczej lub lokalnych węzłów cieplnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

zasilanych energią elektryczną lub z urządzeń o niskiej emisji zanieczyszczeń lub 

z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, z 

dopuszczeniem łączenia źródeł pozyskiwanego ciepła, 

b) realizacja sieci i przyłączy ciepłowniczych na zasadach określonych przepisami 

odrębnymi, 

c) realizacja sieci ciepłowniczych wyłącznie jako sieci podziemne. 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci 

elektroenergetycznych, lub indywidualnych źródeł, 

b) ustala się realizację nowych sieci elektroenergetycznych jako sieci podziemne, 

c) dopuszcza się wykorzystywanie energii promieniowania słonecznego 

w urządzeniach o mocy nie przekraczającej 100 kW, 

d) lokalizacja sieci elektroenergetycznych w liniach rozgraniczających drogi 

publicznej klasy zbiorczej (KDZ), dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) i dróg 

publicznych klasy dojazdowej (KDD) na zasadach określonych przepisami 

odrębnymi; 

7) dostęp do sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych: 
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a) ustala się dostęp do sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych z sieci 

przewodowych i bezprzewodowych, 

b) dla całego obszaru planu ustala się realizację nowych przewodowych sieci 

telekomunikacyjnych i teletechnicznych jako sieci podziemne, 

c) lokalizacja kablowych sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych w liniach 

rozgraniczających drogi publicznej klasy zbiorczej (KDZ), dróg publicznych klasy 

lokalnej (KDL) i dróg publicznych klasy dojazdowej (KDD) na zasadach określonych 

przepisami odrębnymi, 

d) dla stacji bazowych telefonii bezprzewodowej dopuszcza się lokalizacje na 

warunkach określonych w § 5 pkt 1. 

2. Dopuszcza się budowę, rozbudowę oraz przebudowę obiektów i sieci 

infrastruktury technicznej na terenach innych niż tereny dróg, pod warunkiem, że 

ich lokalizacja nie uniemożliwi zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami 

planu. 

3. W zakresie gospodarki odpadami ustala się: 

1) obowiązek wyposażenia działek budowlanych w urządzenia i miejsca umożliwiające 

zbieranie odpadów; 

2) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 11. 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów 

§ 13. 

Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – zgodnie z 

ustaleniami szczegółowymi. 

Rozdział 12. 

Ustalenia szczegółowe 

§ 14. 

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem MWU, dla którego ustala 

się: 

1) przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu – usługi; 

3) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) przeznaczenie uzupełniające w formie wbudowanej w obiekt funkcji 

podstawowej, 

b) zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2, 



10 

c) funkcja garażowa w formie wbudowanej w budynek, 

d) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 25% powierzchni działki 

budowlanej, 

f) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej, 

g) minimalna intensywność zabudowy – 0,01, 

h) maksymalna intensywność zabudowy – 3, 

i) minimalna liczba kondygnacji nadziemnych – 2 

j) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 6 

k) maksymalna wysokość zabudowy – 20m 

l) dachy – płaskie o nachyleniu do 10°, 

m) elewacje zewnętrzne - zakazuje się wykończenia elewacji okładzinami z płyt 

trapezowych i falistych, 

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 3500 m2; 

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji na warunkach określonych w § 11; 

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej na warunkach określonych 

w § 12; 

7) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu – ustala się zakaz 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem: 

a) zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, 

b) sezonowych ogródków gastronomicznych pod warunkiem, że ich lokalizacja 

związana będzie z funkcjonującym obiektem gastronomicznym posiadającym 

zaplecze gastronomiczne i sanitarne do obsługi gości, 

c) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizowania 

robót budowlanych, położonych na terenie budowy. 

8) dla istniejących budynków lub ich części zlokalizowanych poza liniami zabudowy 

dopuszcza się remonty, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania przy zachowaniu 

pozostałych ustaleń planu, a rozbudowy z zachowaniem linii zabudowy i pozostałych 

ustaleń planu. 

§ 15. 

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDZ, dla których ustala 

się: 

1) przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy zbiorczej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się realizację zieleni urządzonej, 

c) dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 
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d) ustala się realizację oświetlenia w liniach rozgraniczających drogi. 

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych 

w § 12; 

4) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu ustala się zakaz 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem 

wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem. 

§ 16. 

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDL dla których ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy lokalnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się realizację zieleni urządzonej, 

c) dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 

d) ustala się realizację oświetlenia w liniach rozgraniczających drogi. 

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych 

w § 12; 

4) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu ustala się zakaz 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem 

wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem. 

§ 17. 

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDD dla których ustala się: 

1) przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy dojazdowej; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się realizację zieleni urządzonej, 

c) dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej, 

d) ustala się realizację oświetlenia w liniach rozgraniczających drogi; 

3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej – na warunkach określonych 

w § 12; 

4) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu ustala się zakaz 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem 

wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem. 
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Rozdział 13. 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

§ 18. 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wysokości 0% . 

Rozdział 14. 

Postanowienia końcowe 

§ 19. 

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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