
 

 

UCHWAŁA NR XXI / 264 / 2016 

RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK 

z dnia 24 maja 2016 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 83/3, obręb Czołowo, 

gmina Kórnik – etap I 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2016 r., poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1.  W związku z uchwałą Nr XL/445/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 listopada 2013 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 

83/3, obręb Czołowo, gmina Kórnik oraz uchwałą Nr XIV/147/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 

października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 83/3, obręb Czołowo, gmina Kórnik oraz po stwierdzeniu, że 

poniższe ustalenia nie naruszają ustaleń uchwalonej zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania dla działki nr 

83/3, obręb Czołowo, gmina Kórnik – etap I. 

2. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 83/3, obręb 

Czołowo, gmina Kórnik – etap I” opracowany w skali 1: 1000, na którym określone zostały granice obszaru 

objętego opracowaniem planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do 

uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa o: 

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy– należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana 

frontowa projektowanego budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, za 

wyjątkiem takich elementów architektonicznych, jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, 

rynna, wiatrołap oraz innych detali wystroju architektonicznego; 

2) dachu płaskim – należy przez to rozumieć, dach o kącie nachylenia połaci dachowych nieprzekraczającym 

10º; 
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3) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich 

kondygnacji, w tym piwnic, poddaszy i tarasów, mierzonych po obrysie zewnętrznym ścian wszystkich 

budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, z uwzględnieniem tynków, okładzin i balustrad; 

4) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć obiekty przestrzenne lub plansze graficzne, niosące 

wizualny przekaz informacyjno – reklamowy montowane na wolno stojących konstrukcjach nośnych lub 

obiektach budowlanych, w tym tablice reklamowe, słupy ogłoszeniowe i reklamy umieszczane na 

rusztowaniach budowlanych. 

§ 3. Ustaleniami planu na rysunku planu są: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) przeznaczenie terenu; 

5) projektowany pas zieleni izolacyjnej; 

6) wymiary charakterystycznych odległości. 

§ 4. Określa się następujące przeznaczenie terenów: 

1) UKs – tereny zabudowy usługowej w zakresie obsługi komunikacji samochodowej; 

2) KDW – tereny dróg wewnętrznych. 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1. Zabudowę należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku 

planu. 

2. Zezwala się na lokalizację jednokondygnacyjnych nowych obiektów infrastruktury technicznej, o 

wysokości nie wyższej niż 5,0 m, z dopuszczeniem wszelkich rozwiązań połaci dachowych. 

3. Zakazuje się realizacji atrap dachowych niezwiązanych z konstrukcją dachu za wyjątkiem nadbudowy 

attyki w przypadku dachów płaskich. 

4. Wysokości ustalone w Rozdziale 2 dotyczą kondygnacji nadziemnych. 

5. Zezwala się na realizację kondygnacji podziemnych. 

6. Dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych na następujących warunkach: 

1) dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych o łącznej powierzchni wszystkich nośników 

reklamowych nie przekraczającej 5% powierzchni działki budowlanej; 

2) poza nośnikami reklamowymi, o których mowa w §5 ust. 6 pkt. 1, dopuszcza się lokalizację reklam o 

powierzchni nie większej niż 10,0 m
2 
bezpośrednio na elewacji budynku; 

3) zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych w obszarze pasa zieleni izolacyjnej, za wyjątkiem tablic 

informacyjnych o powierzchni nie większej niż 1,0 m
2 

związanych z obiektami zlokalizowanymi w obrębie 

terenu; 

4) nośniki reklamowe względem zewnętrznej krawędzi jezdni dróg publicznych należy lokalizować w 

odległościach wynikających z przepisów odrębnych. 

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. Ustala się obowiązek zagospodarowania terenów zielenią tak by zminimalizować negatywne 

oddziaływanie pochodzące z tych obszarów oraz poprawić walory krajobrazowe. 

2. Zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy zagospodarować zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 
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3. Wszelkie oddziaływania związane z prowadzoną działalnością oraz funkcjonowaniem dróg nie mogą 

powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, w szczególności w zakresie hałasu, zanieczyszczeń 

pyłowych i gazowych wprowadzanych do powietrza oraz promieniowania elektromagnetycznego poza 

granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz nie mogą negatywnie oddziaływać na jakość 

wód podziemnych także w granicach terenu inwestycji. 

4. Wszelkie ingerencje w środowisko gruntowo-wodne dla potrzeb lokalizacji obiektów budowlanych i 

budowli winny być prowadzone w oparciu o ustalenia zawarte w przepisach odrębnych. 

5. Teren objęty planem położony jest w obrębie „Obszaru Chronionego Krajobrazu w Gminie Kórnik” 

powołany Uchwałą nr 1/93 Rady Miasta i Gminy w Korniku z dnia 26 stycznia 1993 r., który jako forma 

ochrony przyrody podlega rygorom i ograniczeniom wynikającym z przepisów odrębnych. 

6. W zakresie gospodarowania odpadami: 

1) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującym gminnym systemem planowej 

gospodarki odpadami z uwzględnieniem segregacji odpadów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o 

odpadach; 

2) odpady niebezpieczne należy gromadzić w hermetycznych pojemnikach i transportować do miejsc odzysku 

lub unieszkodliwiania. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 

1) energię cieplną należy pozyskiwać przy zastosowaniu paliw, w szczególności charakteryzujących się 

niskimi wskaźnikami emisji; 

2) dopuszcza się stosowanie ogrzewania gazowego, systemów wykorzystujących źródła czystej energii, w 

szczególności takie jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną oraz paliwa stałe spalane w 

kotłach niskoemisyjnych. 

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków nie podejmuje się ustaleń. 

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się 

ustaleń. 

§ 9. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: szczegółowe parametry 

zabudowy, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, określono w 

Rozdziale 2 oraz na rysunku planu. 

§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych nie podejmuje się ustaleń. 

§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: nie wskazuje się 

terenów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów 

odrębnych. 

§ 12. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 

1. Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m
2
. 

2. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć w zakresie handlu hurtowego, skupu i składowania surowców 

wtórnych, unieszkodliwiania, składowania, magazynowania i odzysku odpadów oraz wszelkich obiektów 

produkcyjnych. 

3. Na rysunku planu oznaczono przebieg istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji 

(Krobia) Śrem – Poznań, dla którego należy zachować strefę kontrolowaną, której szerokość regulują przepisy 

odrębne. 

4. Przy projektowaniu obiektów budowlanych należy zapewniać ochronę ludności zgodnie z wymaganiami 

obrony cywilnej określonymi przepisami szczególnymi. 

§ 13. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 
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1. Powiązania komunikacyjne z zewnętrznym układem komunikacyjnym gminnym i ponadlokalnym – 

droga wewnętrzna KDW oraz drogi publiczne zlokalizowane poza granicami obszaru objętego planem. 

2. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu: 

1) wszystkie tereny w granicach planu będą obsługiwane z przyległych dróg publicznych i wewnętrznych, na 

warunkach określonych w przepisach odrębnych, z uwzględnieniem §13 ust. 2 pkt 2; 

2) ustala się zakaz lokalizacji nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 434 (klasy głównej ruchu 

przyspieszonego - GP). 

3. W zakresie liczby miejsc postojowych: 

1) należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc postojowych oraz garażowych zaspokajającą potrzeby w 

zakresie parkowania i postoju samochodów z uwzględnieniem warunków technicznych określonych 

w przepisach odrębnych, jednak nie mniej niż: 

a) dla obiektów i lokali usługowych, w tym obiektów obsługi komunikacji samochodowej – min. 1 

stanowisko na każde rozpoczęte 50,0 m
2 
powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem §13 ust. 3 pkt 1 lit. b, 

b) dla obiektów handlowych – min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 20,0 m
2 
powierzchni sprzedaży; 

c) powierzchnie użytkowe, o których mowa w §13 ust. 3 pkt 1 lit a, dotyczą części budynków, dla których 

realizowana jest podstawowa funkcja, z wyłączeniem powierzchni magazynowych, garaży, zapleczy i 

komunikacji wewnętrznej; 

d) należy zapewnić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 

stosownie do przepisów odrębnych; 

2) dopuszcza się lokalizację garaży i parkingów podziemnych. 

4. Nowoprojektowane sieci i urządzenia uzbrojenia technicznego należy lokalizować na terenie dróg 

wewnętrznych, a w uzasadnionych przypadkach również na terenach o innym przeznaczeniu. 

5. Obsługę poszczególnych terenów w zakresie infrastruktury technicznej należy realizować z sieci 

zlokalizowanych w przyległych drogach i terenach. 

6. Kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia technicznego należy realizować zgodnie z programami 

inwestycyjnymi poszczególnych gestorów sieci. 

7. Zezwala się na lokalizację na obszarze planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z 

obsługą terenu objętego planem. 

8. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1) ustala się budowę i rozbudowę istniejącej gminnej sieci wodociągowej; 

2) dopuszcza się lokalizację studni i indywidualnych ujęć wody do picia oraz dla potrzeb technicznych, na 

warunkach określonych w przepisach odrębnych. 

9. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków plan ustala: 

1) docelowo odprowadzanie ścieków komunalnych do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) odprowadzenie ścieków z obiektów obsługi komunikacji samochodowej oraz obiektów usługowych może 

nastąpić do sieci kanalizacji sanitarnej po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w 

tym ewentualnej konieczności podczyszczenia ścieków do odpowiednich parametrów na terenie należącym 

do inwestora; 

3) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dla odprowadzania ścieków, zezwala się na realizowanie 

szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą wywożone do oczyszczalni ścieków. 

10. W zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych: 

1) ustala się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub na własny 

teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych, z uwzględnieniem przepisów 

odrębnych, z zastrzeżeniem §13 ust 10 pkt 2; 
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2) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenów komunikacji kołowej, placów manewrowych 

i innych określonych obowiązującymi przepisami może nastąpić do sieci kanalizacji deszczowej po 

spełnieniu wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w tym ewentualnej konieczności 

podczyszczenia ścieków do odpowiednich parametrów, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą tej sieci; 

11. Dla zaopatrzenia w energię elektryczną plan ustala powiązanie terenu objętego planem z systemem 

zasilania poprzez rozbudowę i przebudowę na linie kablowe podziemne oraz budowę i rozbudowę stacji 

transformatorowych. 

12. Dla zaopatrzenia w energię cieplną ustala się wykorzystanie indywidualnych sposobów ogrzewania, 

z zastrzeżeniem §6 ust. 7. 

13. Dla zaopatrzenia w gaz plan ustala powiązanie terenu objętego planem z istniejącym i projektowanym 

układem sieci gazowej, w tym adaptację, rozbudowę, wymianę, modernizację istniejącej sieci gazowej. 

14. Ustala się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

15. W przypadku konieczności naruszenia systemu melioracyjnego należy zastosować rozwiązanie 

zastępcze zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 14. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów nie 

podejmuje się ustaleń. 

Rozdział 2. 

Ustalenia szczegółowe 

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UKs : 

1. Przeznaczenie terenu – tereny zabudowy usługowej w zakresie obsługi komunikacji samochodowej. 

2. Warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację stacji paliw, myjni samochodowej, hotelu lub motelu, zajazdu, obiektu 

handlowego, gastronomicznego wraz z zabudową towarzyszącą, sanitariatów oraz parkingów, placów 

manewrowych, placów postojowych, stanowisk dla obsługi pojazdów, obiektów i urządzeń rekreacyjno –

 wypoczynkowych; 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 5000,0 m
2
; 

3) powierzchnia zabudowy – maks. 30% powierzchni działki budowlanej; 

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej: 

a) min. 0,01, 

b) maks. 1,0; 

5) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzchni działki budowlanej; 

6) wysokość zabudowy – maks. 12,0 m; 

7) geometria dachów – dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu do 45° lub dachu płaskie; 

8) ustala się obowiązek realizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 25,0 m, zgodnie z rysunkiem 

planu, w którym należy uwzględnić przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji (Krobia) Śrem 

– Poznań wraz z jego strefą kontrolowaną. 

3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej – zgodnie z §13. 

§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KDW : 

1. Przeznaczenie terenu – tereny dróg wewnętrznych. 

2. Przestrzeń dróg może służyć do prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego oraz lokalizacji obiektów i 

urządzeń infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

§ 17. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w wysokości 30 %. 
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Rozdział 3. 

Ustalenia końcowe 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miasta i Gminy Kórnik 

(-)Przemysław Pacholski 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXI / 264 / 2016 

Rady Miasta i Gminy Kórnik 

z dnia 24 maja 2016 r. 
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