
 

 

UCHWAŁA NR XIX / 228 / 2012 

RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU 

z dnia 28 marca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 391, 

392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, obręb geodezyjny Czmoń, gm. Kórnik.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142 poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska w Kórniku 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 391, 392/1, 

392/4, 392/5, 392/6, 392/7, obręb geodezyjny Czmoń, gm. Kórnik, stwierdzając jego zgodność z ustaleniami 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, tekst i rysunek 

ujednolicony ze zmianami zatwierdzony Uchwałą nr XIII/161/11 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 

października 2011 r.  

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 23 ha położony w granicach określonych na rysunku planu.  

3. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) rysunek planu, zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 391, 

392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, obręb geodezyjny Czmoń, gm. Kórnik”, opracowany w skali 1: 1000, 

wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, 

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;  

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do 

publicznego wglądu projektu planu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;  

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik 

Nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, zgodnie z ustawą o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym;  

2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania;  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość od linii 

rozgraniczającej, w jakiej mogą się znajdować budynki;  

4) obsłudze komunikacyjnej – należy przez to rozumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu 

pieszego, rowerowego i samochodowego;  
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5) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi 60% 

powierzchni całkowitej ogrodzenia;  

6) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawa;  

7) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek 

materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący szyldem, tablicą 

informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach;  

8) szyldach - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich 

siedzib lub miejsc wykonywania działalności,  

9) tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, w tym: tablice 

informujące o nazwie ulicy, numerze domu, oraz tablice z ogłoszeniami;  

10) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 

wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, kolorem i symbolem literowym lub literowo-

cyfrowym.  

§ 3. Na rysunku planu zostały przedstawione graficznie następujące obowiązujące ustalenia planu:  

1) granica obszaru objętego planem;  

2) granica administracyjna gminy;  

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

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5) przeznaczenie terenu – oznaczone barwą i symbolem literowym lub literowo-cyfrowym;  

6) strefa dopuszczalnego tymczasowego zagospodarowania;  

7) strefa ochronna napowietrznej linii elektroenergetycznej.  

§ 4. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:  

1) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP i 2ZP;  

2) teren dolesień, oznaczony na rysunku planu symbolem RL;  

3) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW i 2KDW;  

4) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczony na rysunku planu symbolem E.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4, ustala się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, a na terenach 1ZP i 2ZP dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem 

pozostałych ustaleń planu.  

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1) sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;  

2) dopuszczenie lokalizacji wyłącznie ogrodzeń ażurowych;  

3) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci infrastruktury elektroenergetycznej, z wyłączeniem 

planowanej linii elektroenergetycznej 110 kV, oznaczonej na rysunku planu.  

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:  

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów;  

2) w istniejącej zabudowie i w planowanych tymczasowych budynkach dopuszczenie stosowania 

indywidualnych systemów grzewczych, w tym energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, energii 

słonecznej, ciepła ziemi oraz paliw odnawialnych z biomasy; zakaz stosowania węgla;  

3) w istniejącej zabudowie i w planowanych tymczasowych budynkach odprowadzanie ścieków bytowych do 

szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości oraz ich wywóz przez koncesjonowanego 

przewoźnika do miejsc wskazanych przez służby gminne;  

4) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;  
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5) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz gospodarowanie nimi zgodnie 

z przepisami odrębnymi, w tym zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami;  

6) na terenie 1ZP rekultywację składowiska odpadów, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym planie 

i przepisami odrębnymi, w tym:  

a) rekultywację techniczną czaszy składowiska, w szczególności:  

- wyrównanie powierzchni wierzchowiny poprzez rozplanowanie istniejących odpadów oraz wykonanie 

warstwy przeciwerozyjnej o grubości nie mniejszej niż 0,25 m,  

- dopuszczenie zmiany ukształtowania skarp, w szczególności skarp o nachyleniu większym niż 1:2 

oraz wykonanie warstwy przeciwerozyjnej o grubości nie mniejszej niż 0,25 m,  

- dopuszczenie wykorzystania odpadów do prac przy wykonaniu warstwy przeciwerozyjnej zgodnie 

z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem odpadów komunalnych,  

- wykonanie robót budowlanych dla zapewnienia stateczności geotechnicznej składowiska,  

b) rekultywację biologiczną czaszy składowiska, w tym:  

- wykonanie okrywy rekultywacyjnej, przy czym grubość okrywy rekultywacyjnej na wierzchowinie 

składowiska nie może przekraczać 2,0 m,  

- dopuszczenie wykorzystania odpadów do prac przy wykonaniu okrywy rekultywacyjnej zgodnie 

z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem odpadów komunalnych,  

- nasadzenia roślinności rekultywacyjnej, przy czym przy wprowadzaniu zieleni nakazuje się 

uwzględnienie ograniczeń wynikających z zastosowanych rozwiązań technicznych w projekcie 

rekultywacji;  

c) lokalizację drogi na wierzchowinę bryły składowiska, zakończonej placem do zawracania pojazdów,  

d) dopuszczenie lokalizacji pionowej ścianki szczelnej wokół składowiska, przy czym wysokość ścianki nie 

może przekraczać 0,5 m ponad planowany poziom terenu,  

e) rekultywację terenu istniejącego zaplecza techniczno-socjalnego, w tym:  

- rozbiórkę istniejących budynków i urządzeń technicznych,  

- wyrównanie terenu,  

- rekultywację zanieczyszczonych gruntów,  

- nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej,  

- wprowadzenie nasadzeń,  

f) rekultywację terenów po istniejących zbiornikach na wody odciekowe i rowach obwodowych, w tym:  

- rozbiórkę istniejących zbiorników i rowów obwodowych,  

- rekultywację zanieczyszczonych gruntów,  

- wyrównanie terenu,  

- nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej,  

- wprowadzenie nasadzeń,  

g) lokalizację studni i instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego oraz urządzeń i instalacji dla 

prowadzenia badań monitoringowych,  

h) lokalizację zbiorników bezodpływowych na wody odciekowe ze składowiska oraz ich wywóz przez 

koncesjonowanego przewoźnika do miejsc wskazanych przez służby gminne.  

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie 

podejmuje się ustaleń.  

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

ustaleń.  
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§ 9. 1. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 1ZP, 

ustala się:  

1) zieleń urządzoną o charakterze krajobrazowym;  

2) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 80 %;  

3) dopuszczenie lokalizacji:  

a) ogrodzeń ażurowych,  

b) dróg wewnętrznych,  

c) tablic informacyjnych,  

d) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m2 na elewacjach budynków lub na odrodzeniach;  

4) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych.  

2. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 2ZP, ustala 

się:  

1) zieleń urządzoną o charakterze izolacyjnym;  

2) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 80 %;  

3) lokalizację planowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, przy czym jej lokalizacja wraz 

z obszarem oddziaływania obiektu nie może wykraczać poza strefę ochronną określoną na rysunku planu;  

4) dopuszczenie lokalizacji:  

a) ogrodzeń ażurowych,  

b) dróg wewnętrznych,  

c) tablic informacyjnych;  

5) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych.  

§ 10. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu RL, 

ustala się:  

1) sposób zagospodarowania i użytkowania terenów zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) dopuszczenie lokalizacji dróg leśnych.  

§ 11. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 

oznaczonych symbolem literowym KDW ustala się:  

1) szerokość dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;  

2) lokalizację urządzeń infrastruktury komunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym dopuszczenie 

wydzielenia dla ruchu kołowego i pieszego wspólnej nawierzchni;  

3) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych na drodze 1KDW.  

§ 12. W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

oznaczonego symbolem E ustala się:  

1) lokalizację infrastruktury technicznej elektroenergetycznej – stacji transformatorowej;  

2) powierzchnię terenu biologicznie czynną – nie mniejszą niż 10 %.  

§ 13. W zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.  

§ 14. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości plan nie wskazuje 

obszarów do objęcia scalaniem i podziałem.  

§ 15. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu 

ustala się:  

1) zakaz zabudowy na terenie RL;  
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2) na terenie 1ZP zakaz zabudowy z wyłączeniem budowli i instalacji związanych z funkcjonowaniem 

składowiska oraz dopuszczonych w planie;  

3) na terenie 2ZP zakaz lokalizacji budynków;  

4) ograniczenie emisji hałasu w środowisku związanego z działalnością prowadzoną na terenie 1ZP do 

poziomów dopuszczalnych na granicy terenów sąsiadującej zabudowy zagrodowej, zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  

5) ograniczenie emisji zanieczyszczeń na granicy działki budowlanej zgodnie z przepisami odrębnymi;  

6) zakaz lokalizacji zadrzewień w strefach ochronnych linii elektroenergetycznych,  

7) zgłoszenie i oznakowanie obiektów budowlanych, stanowiących przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  

§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:  

1) obsługę komunikacyjną terenów:  

a) 1ZP – z dróg 1KDW i 2KDW,  

b) 1ZP – z drogi 2KDW,  

c) RL – z dróg 1KDW i 2KDW,  

d) E – z drogi 2KDW;  

2) Powiązanie dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami:  

a) 1KDW z drogą publiczną klasy L- lokalnej nr 332029 (ulica Polna - poza planem);  

b) 2KDW z drogą publiczną klasy L- lokalnej nr 332029 (ulica Polna - poza planem) poprzez drogę 

wewnętrzną – polną zlokalizowaną na działkach nr geod 124 i 261.  

§ 17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:  

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności: sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej;  

2) dostęp do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) zachowanie odległości między przewodami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz innymi 

obiektami budowlanymi, zgodnie z przepisami odrębnymi i normami branżowymi;  

4) zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych z istniejącego ujęcia wody zlokalizowanego poza 

planem;  

5) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej:  

a) powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych do istniejących 

i planowanych kolektorów deszczowych lub do ziemi, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,  

b) lokalizację urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe z zanieczyszczonych powierzchni 

szczelnych, przed wprowadzeniem do wód lub ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi;  

6) w zakresie sieci elektroenergetycznej:  

a) budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV zgodnie z §9 ust. 2 pkt 3,  

b) szerokość strefy ochronnej dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV – po 20,0 m w obu 

kierunkach od osi zaznaczonej na rysunku planu,  

c) dopuszczenie przebudowy linii napowietrznych na linie kablowe.  

§ 18. W zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów ustala się na terenie 

1ZP przez okres 25 lat od dnia wejścia w życie niniejszego planu:  

1) dopuszczenie zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów dla ujmowania, oczyszczania 

i wykorzystania gazu składowiskowego do celów energetycznych;  

2) dopuszczenie lokalizacji:  
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a) instalacji do ujmowania, oczyszczania i wykorzystania gazu składowiskowego,  

b) budynków i budowli w strefie określonej na rysunku planu,  

c) pochodni wysokotemperaturowej,  

d) sieci elektroenergetycznej i stacji transformatorowej,  

e) dróg wewnętrznych i placów manewrowych;  

3) przy lokalizacji zabudowy zachowanie wyznaczonych w planie linii zabudowy;  

4) wysokość budynków nie większą niż 6,0 m;  

5) lokalizację:  

a) miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż 3 miejsca postojowe na każdych 10 zatrudnionych, lecz 

nie mniej niż 2 miejsca postojowe;  

b) lokalizację miejsc przeładunku i postoju w granicach własnej działki dla obsługi obiektów i terenów 

samochodami ciężarowymi.  

§ 19. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30 %.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.  

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej  

(-) Maciej Marciniak 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XIX / 228 / 2012 

Rady Miejskiej w Kórniku 

z dnia 28 marca 2012 r. 
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