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§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie. Fi-
nansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 

1) Wydatki z budretu gminy, 
2) WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.: 
a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i poryczek bankowych, 
e) innych [rodków zewnętrznych. 
3) UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno-prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego ｠ ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 
1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, 157, poz. 1241) oraz art. 20 i art. 
27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413,), 
Rada Miejska w Kórniku po stwierdzeniu zgodno[ci 
ze studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kórnik uchwala, co 
następuje:

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, obejmującego dziaE-
ki o nr ewid. 294/1, 294/2 i 295 w miejscowo[ci 
Szczytniki, gm. Kórnik.

§2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, o którym mowa w § 1, są usta-
lenia będące tre[cią niniejszej uchwaEy.

§3. Integralną czę[cią zmiany planu są:
1) rysunek zmiany planu, w skali 1:500   zaEącznik 

nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany planu - zaEącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych 

w zmianie planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych Gminy 
oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych - zaEącznik nr 3.

DZIAD I
Postanowienia ogólne

§4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) zmianie planu   nalery przez to rozumieć ustale-
nia niniejszej uchwaEy, o których mowa w §2, o ile 
z tre[ci przepisu nie wynika inaczej;

2) planie   nalery przez to rozumieć ustalenia 
uchwaEy nr XVI/160/99 z dnia 28 papdziernika 1999 
r., które zostają zmienione przez niniejszą uchwaEę;

3) uchwale   nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej w Kórniku, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej;

4) przeznaczeniu podstawowym   nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-
warać na danym terenie, wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi;

5) funkcji   nalery przez to rozumieć synonim prze-
znaczenia;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nir podstawowe, które 
uzupeEnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawo-
we;

7) terenie   nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami roz-
graniczającymi;

8) wskapnik intensywno[ci zabudowy   nalery 
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowa-
nej obiektami kubaturowymi do powierzchni terenu 
przeznaczonego pod zabudowę;

9) dziaEalno[ci usEugowej   nalery przez to rozu-
mieć, okre[loną w przepisach prawa, dziaEalno[ć 
związaną z zaspokojeniem podstawowych potrzeb 
mieszkaGców, za wyjątkiem usEug handlu wielko 
powierzchniowego;
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z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującej dziaEki o nr ewid. 
294/1, 294/2 i 295 w miejscowo[ci Szczytniki, gm. Kórnik



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 119 ｠ 13019 ｠ Poz. 2227

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć umowną linię pokazaną na rysunku 
zmiany planu, okre[lającą najmniejszą odlegEo[ć od 
dróg i placów w jakiej morna sytuować zabudowę, 
przy czym nie dotyczy ona takich elementów budyn-
ków jak np.: okapy, gzymsy, balkony, galerie, we-
randy, tarasy, klatki schodowe, schody zewnętrzne, 
ryzality, ganki lub detale architektoniczne;

11) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające 
rycie albo dokuczliwe dla otaczającego [rodowiska, 
a zwEaszcza haEas, wibracje, zanieczyszczenie po-
wietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami 
itp.;

12) dziaEce budowlanej ｠ nalery przyjąć definicję 
zgodną z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

13) dominancie architektonicznej ｠ obiekt (budy-
nek lub fragment budynku) o wysokich walorach ar-
chitektonicznych i wysoko[ci większej od obiektów 
otaczających, np. wiera.

§5. Uryte w zmianie planu okre[lenia i nazewnic-
two zostaEo zdefiniowane między innymi w nastę-
pujących przepisach:

1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity z 2007 r., Dz.U. Nr 19, 
poz. 115, z pópniejszymi zmianami);

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow-
lane (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 156, poz. 
1118, z pópniejszymi zmianami);

3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pópniejszymi 
zmianami);

4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cy-
wilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z pópniejszymi zmia-
nami);

5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i le[nych (tekst jednolity z 2004 r., 
Dz.U. Nr 121, poz. 1266, z pópniejszymi zmianami);

6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony [rodowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz.U. 
Nr 25, poz. 150, z pópniejszymi zmianami);

7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(tekst jednolity z 2007 r., Dz.U. Nr 39, poz. 251);

8) ustawa z dnia 13 wrze[nia 1996 r. o utrzyma-
niu czysto[ci i porządku w gminach (tekst jednolity 
z 2005 r., Dz.U. Nr 236, poz. 2008, z pópniejszymi 
zmianami);

9) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwporarowej (tekst jednolity z 2002 r., Dz.U. 
Nr 147, poz. 1229, z pópniejszymi zmianami);

10) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwporarowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 
80, poz. 563);

11) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-

darce nieruchomo[ciami (tekst jednolity z 2004 r., 
Dz.U. Nr 261, poz. 2603, z pópniejszymi zmianami);

12) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 li-
stopada 2004 r. w sprawie okre[lenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko oraz szczegóEowych uwarunkowaG 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaEywaniu na [rodowi-
sko (Dz.U. Nr 254, poz. 2573, z pópniejszymi zmia-
nami);

13) rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z 
dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego uryt-
kowania dla lotniska wojskowego PoznaG ｠ Krzesi-
ny w Poznaniu Nr 40/07 (Dz.U. Woj. Wielkopolskie-
go z 2008 r. Nr 1, poz. 1).

§6. 1. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie 
przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na 
obszarze objętym zmianą planu.

2. Zakres ustaleG zmiany planu wynika z uchwaEy 
Rady Miejskiej w Kórniku Nr XLV/490/2005 z dnia 
28 wrze[nia 2005 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Szczytnikach, gm. 
Kórnik.

3. Ustalenia niniejszej uchwaEy są zgodne z ustale-
niami Studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Kórnik, zatwier-
dzonym uchwaEą Nr XXIX/317/2008 Rady Miejskiej 
w Kórniku z dnia 8 papdziernika 2008 r.

§7. 1. Zmianą planu objęto obszar o powierzchni 
0,4614 ha.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, poEorony 
jest w poEudniowo-zachodniej czę[ci miejscowo[ci 
Szczytniki, przy granicy z miastem PoznaG, obejmu-
je on dziaEki oznaczone nr ewidencyjnymi: 294/1, 
294/2 i 295.

§8. Granice obszaru objętego zmianą planu przed-
stawiono na rysunku zmiany planu, o którym mowa 
w §3 pkt 1, stanowią granice zatwierdzenia.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe.

RozdziaE I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§9. 1. Na obszarze zmiany planu ustala się nastę-
pujące podstawowe przeznaczenia:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem MN;

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usEugami, oznaczony na rysunku zmiany planu 
symbolem MN/U;

3) teren infrastruktury technicznej, oznaczony na 
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rysunku zmiany planu symbolem TK.
2. DziaEalno[ć usEugowa jest funkcją uzupeEniają-

cą dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, MN.

3. W ramach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usEugami MN/U, dopuszcza się sytuację, w 
której dziaEalno[ć usEugowa będzie stanowiEa mak-
symalnie 80% powierzchni urytkowej budynku.

§10. Na obszarze objętym zmianą planu wyzna-
cza się teren publiczny, którym jest teren infrastruk-
tury technicznej TK.

§11. Zgodnie z ustawą, o której mowa w §5 ust. 
5, niniejszą zmianą planu zmienia się przeznaczenie 
gruntów le[nych kl. V o powierzchni 0,1952 ha na 
cele okre[lone w uchwale.

§12. Linią ciągEą oznaczono na rysunku zmiany 
planu, linię rozgraniczające tereny o rórnym prze-
znaczeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania 
okre[lonych w niniejszej uchwale.

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§13. 1. Na obszarze zmiany planu ustala się za-
chowanie zasad ksztaEtowania Eadu przestrzennego, 
w tym w szczególno[ci ustaleG rozdziaEami 5 i 6.

§14. Na obszarze zmiany planu zakazuje się reali-
zacji usEug uciąrliwych dla [rodowiska, okre[lonych 
w przepisach prawa.

§15. Na terenie MN nalery realizować zieleG to-
warzyszącą obiektom budowlanym w formie zieleni 
rodzimej, gatunków występujących na danym tere-
nie i zgodnych z siedliskiem.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§16. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się 
zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko, za wyjątkiem 
inwestycji infrastrukturalnych, w tym związanych z 
zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem [cieków.

§17. 1. Z zastrzereniem ust. 2, na obszarze ob-
jętym zmianą planu, nalery zapobiegać i przeciw-
dziaEać zmianom powierzchni ziemi, w tym celu za-
kazuje się niszczenia lub uszkadzania powierzchni 
ziemi, gleby i rzepby terenu, poprzez niekorzystne 
przeksztaEcanie ich budowy, w wyniku zbierania od-
padów i odprowadzania [cieków.

2. Warunek powyrszy nie dotyczy koniecznych 

zmian, które występują w czasie realizacji przed-
miotowych inwestycji, a związanych ze zdjęciem 
wierzchniej warstwy humusowej oraz zmian po-
wierzchni ziemi wynikających z zagospodarowania 
obszaru zmiany planu.

3. Ustala się obowiązek selektywnego groma-
dzenia warstw: humusowej i mineralnej, przy czym 
ustala się prowadzenie bezodpadowej gospodarki 
masami ziemnymi.

§18. 1. Na obszarze objętym zmianą planu ustala 
się wyposarenie kardej nieruchomo[ci w odpowied-
nio przygotowane miejsca do zbierania odpadów 
komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.

2. Odpady nalery gromadzić w sposób selektyw-
ny, a dalszy sposób postępowania z nimi, nalery 
prowadzić zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami i przepisami prawa.

§19. Zakazuje się prowadzenia prac trwale i nie-
korzystnie naruszających stosunki gruntowo-wodne 
panujące na obszarze objętym zmianą planu i w jego 
sąsiedztwie.

§20. Ustala się ograniczenia emisji haEasu związa-
nego z dziaEalno[cią usEugową w taki sposób, aby 
na terenach wymagających ochrony przed haEasem 
nie dochodziEo do przekroczenia akustycznych stan-
dardów jako[ci [rodowiska, zgodnie z przepisami 
prawa.

§21. Ustala się konieczno[ć zapewnienia wEa-
[ciwego klimatu akustycznego w budynkach z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na staEy pobyt ludzi, 
zgodnie z przepisami prawa.

RozdziaE IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§22. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, prace ziemne związane z zagospoda-
rowaniem i zabudowaniem terenu wymagają, przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzgodnienia z 
wEa[ciwymi sEurbami ochrony zabytków.

RozdziaE V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej

§23. Dla terenu infrastruktury technicznej, ozna-
czonego na rysunku zmiany planu symbolem TK:

1) ustala się realizację urządzeG infrastruktury 
technicznej liniowej;

2) ustala się szeroko[ć 5,00 m;
3) dopuszcza się realizację urządzeG związanych z 

drogami: np. chodników, [cierek rowerowych, za-
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tok autobusowych lub innych obiektów i urządzeG 
związanych z komunikacją;

4) dopuszcza się realizację poszerzenia istniejącej 
drogi (ul. Jeziorna).

§24. Zakazuje się ustawiania reklam i tablic in-
formacyjnych w miejscach i w sposób utrudniający 
czytelno[ć informacji drogowskazowej.

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-
wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 

zabudowy

§25. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonej na rysunku zmiany planu 
symbolem MN, zabudowę nalery ksztaEtować w 
sposób zapewniający zachowanie przepisów prawa 
oraz następujących warunków:

1) ustala się realizację budynków mieszkalnych 
wolno stojących;

ustala się wysoko[ć zabudowy: do II kondygnacji 
naziemnych, rozumianych jako budynek parterowy 
z poddaszem urytkowym lub do 11,50 m licząc od 
poziomu terenu do kalenicy;

2) ustala się dachy dwu lub wielospadowe: o ką-
cie nachylenia gEównych poEaci dachowych od 30o 
do 450o, ponadto:

a) ustala się stosowanie pokryć dachowych z da-
chówki lub materiaEów dachówko podobnych,

b) dopuszcza się realizację kafrów dachowych lub 
innych koniecznych elementów, o innym kącie na-
chylenia nir wyrej okre[lone, o ile będzie to podyk-
towane wymogami konstrukcji lub względami funk-
cjonalnymi pomieszczeG,

c) dopuszcza się realizację dachów pEaskich, w 
tym realizację tarasów lub zharmonizowaną kombi-
nację dachów pEaskich z dachami dwu lub wielospa-
dowymi o kącie nachylenia gEównych poEaci dacho-
wych od 30o do 45o, pod warunkiem zachowania 
jednolitego charakteru zabudowy w ramach terenu 
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.

§26. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usEugami, oznaczonym na rysunku zmiany 
planu symbolem MN/U, zabudowę nalery ksztaEto-
wać w sposób zapewniający zachowanie przepisów 
prawa oraz następujących warunków:

1) ustala się realizację budynków mieszkalno-usEu-
gowych w jednej bryle budynku;

2) ustala się wysoko[ć zabudowy: do III kondy-
gnacji naziemnych, rozumianych jako budynek II 
kondygnacyjny z poddaszem urytkowym lub do 
11,50 m licząc od poziomu terenu do kalenicy;

3) ustala się dachy dwu lub wielospadowe: o ką-
cie nachylenia gEównych poEaci dachowych od 18o 
do 45o, ponadto:

a) ustala się stosowanie pokryć dachowych z da-

chówki lub materiaEów dachówko podobnych,
b) dopuszcza się realizację kafrów dachowych lub 

innych koniecznych elementów, o innym kącie na-
chylenia nir wyrej okre[lone, o ile będzie to podyk-
towane wymogami konstrukcji lub względami funk-
cjonalnymi pomieszczeG,

c) dopuszcza się realizację dachów pEaskich, w 
tym realizację tarasów lub zharmonizowaną kombi-
nację dachów pEaskich z dachami dwu lub wielospa-
dowymi o kącie nachylenia gEównych poEaci dacho-
wych od 30o do 45o, pod warunkiem zachowania 
jednolitego charakteru zabudowy w ramach terenu 
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi.

d) dopuszcza się realizację dominanty architekto-
nicznej o wysoko[ci do 13,00 m licząc od poziomu 
terenu do najwyrszego elementu;

4) ustala się realizację zieleni towarzyszącej obiek-
tom budowlanym w formie zieleni rodzimej, gatun-
ków występujących na danym terenie i zgodnych z 
siedliskiem o powierzchni min. 200 m2.

§27. 1. Na terenach oznaczonych symbolami MN 
i MN/U, dopuszcza się realizację budynków gararo-
wych lub wiat gararowych, które nalery realizować 
jako wolno stojące lub dobudowane do budynku 
mieszkalnego lub budynku mieszkalno-usEugowego, 
pod warunkiem zachowania jednolitego stylu archi-
tektonicznego z budynkiem mieszkalnym lub miesz-
kalno-usEugowym.

2. Dla budynków gararowych lub wiat gararo-
wych ustala się:

1) wysoko[ć budynków: I kondygnacja lub do 
3,50 m licząc od poziomu terenu do okapu;

2) przykrycie dachami dowolnymi pod warunkiem 
zachowania jednolitego stylu architektonicznego 
z budynkiem mieszkalnym lub mieszkalno-usEugo-
wym.

§28. 1. Na obszarze objętym zmianą planu ustala 
się wskapnik intensywno[ci zabudowy do 35%.

2. Ustala się minimalne wskapniki terenów biolo-
gicznie czynnych:

a) 40% powierzchni dziaEki, dla terenu MN,
b) 40% powierzchni dziaEki, dla terenu MN/U.

§29. Ustala się, zgodnie z rysunkiem zmiany pla-
nu, następujące nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) 10,00 m od linii rozgraniczających, z terenem 
TK i drogą gminną, ul. Szczelinka, lerącą poza gra-
nicami zmiany planu,

b) 5,00 m od linii rozgraniczających pozostaEe cią-
gi komunikacyjne.

§30. 1. Z zastrzereniem ust. 2, na obszarze ob-
jętym zmianą planu ustala się następujące ilo[ci 
miejsc postojowych:

1) min. 1 miejsce parkingowe na dziaEce budow-
lanej oraz

2) min. 2 miejsca parkingowe na 50 m2 powierzch-
ni usEug lub powierzchni sprzedary.
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2. Ustala się zakaz lokalizacji miejsc parkingo-
wych dostępnych bezpo[rednio z drogi powiatowej 
(ul. Jeziorna).

RozdziaE VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§31. Obszar objęty zmianą planu poEorony jest:
1) w granicach III, zewnętrznej strefy ograniczo-

nego urytkowania dla lotniska wojskowego PoznaG 
- Krzesiny (rozporządzenie przywoEano §5 pkt 13), 
dla której brak ograniczeG w zakresie zagospodaro-
wania terenu;

2) w strefie ochrony wód podziemnych ｠ OWO, w 
obszarze GEównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
143, dla której obowiązują zapisy z §36;

3) w strefie obszarów o znacznych zasobach wód 
podziemnych w obrębie piętra czwartorzędowego, 
dla której obowiązują zapisy z §36.

RozdziaE VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych zmianą planem miejsco-

wym

§32. 1. Z zastrzereniem ust. 2 i 4, zakazuje się 
wtórnego podziaEu dziaEek pokazanych na rysunku 
zmiany planu.

2. Przy zachowaniu przepisów prawa dopuszcza 
się podziaE mający na celu zniesienie wspóEwEasno-
[ci, jereli na dziaEce będzie zrealizowany budynek z 
dwoma mieszkaniami.

3. Przy zachowaniu przepisów prawa, dopuszcza 
się Eączenie dziaEek i realizację jednego budynku, 
pod warunkiem, re będą zachowane warunki okre-
[lone w przepisach prawa oraz pozostaEe ustalenia 
zmiany planu.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się dla terenu infra-
struktury technicznej, gdzie ksztaEt i wielko[ć dzia-
Eek będzie wynikać z rysunku zmiany planu lub z 
faktycznych potrzeb.

RozdziaE IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§33. 1. Z zastrzereniem ust. 2, na obszarze obję-
tym zmianą planu zakazuje się podpiwniczania bu-
dynków.

2. W szczególnych sytuacjach, jereli będą tego 
wymagaEy względy techniczne związane z funkcją 

usEugową, dopuszcza się realizację podpiwniczenia, 
wówczas nalery wykonać badania geotechniczne.

3. W zalerno[ci od wyników badaG, o których 
mowa w ust. 2, nalery dostosować odpowiednie 
metody fundamentowania oraz zapewnić odpo-
wiednią ochronę przeciwwilgociową budynku.

§34. Na dziaEkach budowlanych dopuszcza się re-
alizację indywidualnych obiektów i urządzeG spor-
towo   rekreacyjnych, np. basenów ogrodowych, 
oczek wodnych itp.

RozdziaE X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§35. 1. Z zastrzereniem ust. 3, dla terenu MN ob-
sEugę komunikacyjną ustala się z istniejących, poza 
granicami zmiany planu, dróg, na warunkach okre-
[lonych w przepisach prawa.

2. Z zastrzereniem ust. 3 dla terenu MN/U ustala 
się obsEugę komunikacyjną za po[rednictwem zjaz-
du realizowanego z drogi gminnej (ul. Szczelinka).

3. Ustala się zakaz realizacji zjazdów stanowią-
cych obsEugę komunikacyjną dla terenów MN i 
MN/U z drogi powiatowej (ul. Jeziorna).

§36. 1. Ustala się korzystanie z istniejącej lub pro-
jektowanej poza granicami zmiany planu, infrastruk-
tury technicznej, zgodnie z planem, o którym mowa 
w §4 pkt 2.

2. Zmiana planu dopuszcza realizację nowych sie-
ci i przyEączy w granicach obszaru objętego zmianą 
planu, przy zachowaniu przepisów prawa oraz na-
stępujących warunków:

1) [cieki komunalne: docelowo do sieci kanaliza-
cji sanitarnej, dopuszcza się tymczasowo odprowa-
dzanie [cieków do szczelnych zbiorników bezodpEy-
wowych, z których będą one regularnie wyworone 
przez koncesjonowanego przewopnika do oczysz-
czalni [cieków; ustala się zakaz realizacji przydomo-
wych oczyszczalni [cieków;

2) wody opadowe i roztopowe: docelowo do lo-
kalnej sieci kanalizacji deszczowej lub do sieci ogól-
nospEawnej, przy czym plan dopuszcza:

a) odprowadzenie [cieków w postaci wód opado-
wych i roztopowych do gruntu po wcze[niejszym 
podczyszczeniu, w odpowiednich urządzeniach i 
uzyskaniu parametrów zgodnych z przepisami pra-
wa,

b) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania 
[cieków w postaci wód opadowych i roztopowych 
poza granice nieruchomo[ci,

c) wody opadowe i roztopowe z dachów zagospo-
darować w ramach wEasnej dziaEki;

3) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów prze-
ciwporarowych: z sieci wodociągowej, z wykorzy-
staniem istniejących komunalnych urządzeG zaopa-
trzenia w wodę;
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4) zaopatrzenie w energię: ze stacji transformato-
rowej zlokalizowanej poza granicami zmiany planu, 
po uzgodnieniu z dysponentem sieci i uzyskaniu wa-
runków technicznych;

5) zaopatrzenie w ciepEo: przy ogrzewaniu budyn-
ków zastosować pródEa energii o ograniczonej emisji 
(np. gaz, olej opaEowy itp.); dopuszcza się wykorzy-
stanie niekonwencjonalnych i odnawialnych pródeE 
energii;

6) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre-
[lonych w przepisach prawa.

RozdziaE XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§37. Do czasu docelowego zagospodarowania te-
renu TK, ustala się realizację nasadzeG zielenią niską 
(trawniki).

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§38. Zmiana planu zachowuje warno[ć, je[li na-
stąpi:

1) nowelizacja przepisów, chyba re z ich tre[ci 
będzie wynikać obowiązek dokonania zmiany planu;

2) zmiana wymienionych w zmianie planu nume-
rów ewidencyjnych dziaEek.

§39. Traci moc uchwaEa Nr XVI/160/99 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 28 papdziernika 1999 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla 
terenu wsi Szczytniki ｠ dziaEki nr ewid. 13/4 i 13/5, 
7, 8 i 9 (opubl. Dziennik Urzędowy Województwa 
Wielkopolskiego Nr 82, poz. 1571), w zakresie ob-
jętym niniejszą zmianą planu.

§40. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-
ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysoko[ci 30%.

§41. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Gminy Kórnik.

§42. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Irena Kaczmarek
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Projekt zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, obejmującego dziaEki o nr 
ewid. 294/1, 294/2 i 295 w miejscowo[ci Szczytni-
ki, gm. Kórnik zostaE wyEorony do publicznego wglą-
du w terminie od 26 marca do 28 kwietnia 2009 r. 
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.), 

uwagi byEy przyjmowanie do dnia 13 maja 2009 r. 
Dyskusja publiczna odbyEa się 23 kwietnia 2009 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych 
uwag, w związku z czym, Rada Miejska w Kórniku 
nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrze-
nia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 
ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
Rada Miejska w Kórniku, w oparciu o obowiązujące 
przepisy, w tym:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity 
z 2008 r., Dz.U. Nr 88 poz. 539);

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z pópniejszymi zmianami);

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
[cieków (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 123, 
poz. 858 z pópniejszymi zmianami);

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo ener-
getyczne (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 89, 
poz. 625 z pópniejszymi zmianami);

- prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowej zmiany planu miejscowego;

oraz ustalenia zmiany planu, rozstrzyga co nastę-
puje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej sEurące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaGców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. usta-
wy o samorządzie gminnym, zadania wEasne gminy.

§2. Gmina w najblirszym czasie nie przewiduje 
realizacji inwestycji infrastrukturalnych, o których 
mowa w §1 i nie zobowiązuje się, w ciągu najblir-
szych 10 lat do realizacji tej infrastruktury.

§3. Obszar objęty przedmiotowa zmianą planu, 
nie jest wyposarony w infrastrukturę techniczną. W 
pobliru gEównych dróg okre[lających teren opraco-
wania przebiega podziemna sieć infrastruktury tech-
nicznej w postaci wodociągu, brak natomiast sieci 
kanalizacyjnej.

§4. 1. Wykonanie przyEącza energetycznego lery 
w gestii dysponenta sieci, zgodnie z art. 7 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

2. Zaopatrzenie w ciepEo jest obowiązkiem inwe-
stora, w zalerno[ci od wyboru sposobu ogrzewania, 
niezbędne będzie porozumienie z wEa[ciwym dys-
ponentem sieci, zgodnie z ww. ustawą z dnia 10 
kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne.

§5. 1. ObsEuga komunikacyjna obszaru objętego 
zmianą planu odbywać się będzie z istniejących 
dróg.

2. Realizacja indywidualnych zjazdów nalery do 
zadaG inwestora.

§6. 1. Zmiana planu przewiduje wydzielenie tere-
nu pod infrastrukturę techniczną. Koszty związane 
z ewentualnym wykupem gruntów, będą obciąryć 
budret Gminny, w momencie realizacji inwestycji 
jaką dopuszcza projekt zmiany planu.

2. Procedura związana z wykupem gruntów bę-
dzie wynikaEa z przepisów ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomo[ciami (tekst 
jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z pópn. 
zm.).

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy L/510/2010

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 24 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
DO WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO, OBEJMUJĄCEGO DZIADKI O NR EWID. 294/1, 294/2 I 295 W MIEJ-

SCOWOZCI SZCZYTNIKI, GM. KÓRNIK

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy L/510/2010

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 24 lutego 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU, INWESTYCJI Z ZAKRE-
SU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADY 

ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


