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                       Załącznik nr 1 do  ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

     pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”,  

 zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2018 

                  Prezydenta Miasta Konina z dnia 12.04.2018 r. 
 

Wykaz podwórek z zasobu Miasta Konina znajdujących się na obszarze rewitalizacji „Starówka”, 

objętych otwartym konkursem ofert.  
Lp. Adres Nr działki (obręb) Powierzchnia 

działki (ha) 

Przeznaczenie w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Własność Zarządca 

nieruchomości 

1 Kaliska 7 828/1 (Starówka) 0,0721 

MU46 – tereny zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej.   
Część działki znajduje się w strefie  
B ochrony konserwatorskiej oraz OW ochrony 
dziedzictwa archeologicznego. 

 
 

Miasto  
Konin

 
 

PGKiM 
Sp. z o.o.

2 Kaliska 20 855 (Starówka) 0,48374 

MU48 – tereny zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej.   
Działka znajduje się w strefie B ochrony 
konserwatorskiej oraz OW ochrony dziedzictwa 
archeologicznego 

 
Miasto 
 Konin 

 
PGKiM  

Sp. z o.o. 

3 Kolska 25 595/2 (Starówka) 0,1323 

MN/U19 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej.   
Działka znajduje się w strefie B ochrony 
konserwatorskiej oraz OW ochrony dziedzictwa 
archeologicznego.   
Na działce znajdują się obiekty będące  
w miejskiej ewidencji zabytków. 

 
 

Miasto  
Konin 

 
 

PGKiM 
 Sp. z o.o. 

4 Kolska 27 595/1 (Starówka) 0,0667 

MN/U19 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej.   
Działka znajduje się w strefie B ochrony 
konserwatorskiej oraz OW ochrony dziedzictwa 
archeologicznego.   
Na działce znajdują się obiekty będące  

 
Miasto  
Konin 

 
PGKiM 

Sp. z o.o. 



 

2 

 

w miejskiej ewidencji zabytków. 

5 Mickiewicza 20 378 (Starówka) 0,1311 

MN/U2 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej.  
Działka znajduje się w strefie B ochrony 
konserwatorskiej oraz OW ochrony  
dziedzictwa archeologicznego.   
Na działce znajdują się obiekty będące  
w miejskiej ewidencji zabytków.   
Ww. działka znajduje się w strefie ochronnej ujęcia 
wód podziemnych. 

 
 

Miasto  
Konin 

 
 

PGKiM  
Sp. z o.o. 

6 

 

 

 

 

 

 

Wojska 

Polskiego 9

 

84/18 (Starówka) 0,0895 

MU5 – tereny zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej. 
Działka znajduje się w: 
– strefie B ochrony konserwatorskiej oraz OW 
ochrony dziedzictwa archeologicznego, 
– obszarze Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty, 
– zasięgu zalewu powodziowego  
o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% na 
wypadek przerwania wałów, 
- zgodnie z uchwałą Nr 117 Rady Miasta Konina                
z dnia 27 maja 2015 roku trwają prace nad  
sporządzeniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina 
dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 2, obejmującego 
wyżej wymienioną działkę. 

 
 
 
 
 
 

Miasto  
Konin 

 
 
 
 
 
 

PGKiM  
Sp. z o.o. 

7 3 Maja 41 521/2 (Starówka) 0,1703 

MU43 – tereny zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej.   
Działka znajduje się w strefie B ochrony 
konserwatorskiej oraz OW ochrony dziedzictwa 
archeologicznego. 
Na działce znajduje się obiekt będący  
w miejskiej ewidencji zabytków. 

 
 

Miasto 
Konin 

 
 

PGKiM 
Sp. z o.o. 

 


