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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska w 
Kórniku  uchwala co następuje:

Przepisy wstępne

§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego na terenie wsi qerniki w gmi-
nie Kórnik, po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych 
rozwiązaG z ustaleniami Studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Kórnik, zatwierdzonym uchwaEą Nr LV/450/98 z 
dnia 16 czerwca 1998r. Rady Miejskiej w Kórniku z 
pópniejszymi zmianami, zwany dalej planem. 

2.  Integralną czę[cią uchwaEy są:
1) rysunek planu zatytuEowany; miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego  terenów obiek-
tów produkcyjnych, skEadów i magazynów oraz 
usEug w qernikach,  gm. Kórnik, w skali 1 :: 1000, 
stanowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy,

2) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu,  stanowiące zaEącz-
nik nr 2 do niniejszej uchwaEy,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu  infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
o zasadach  ich finansowania, stanowiące zaEącznik 
nr 3 do niniejszej uchwaEy.

3. Granice obszaru objętego planem okre[la rysu-
nek planu, stanowiący zaEącznik nr 1 do niniejszej 
uchwaEy.

4. Obszar opracowania planu stanowią dziaEki 
oznaczone nr ewid.: 14/2, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 
52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 53/16, 53/28, 53/30, 
53/60, 53/61, 53/66, 53/67, 53/68, 53/69, 53/70, 
53/71, 53/72, 53/73, 53/74, 53/75, 53/76, 53/77, 
53/78, 53/79, 53/80, 53/81, 50/7, 50/10, 50/16, 
50/17, 50/18, 50/21, 50/25, 50/26, 50/31, 50/32, 
50/35, 50/37, 50/38, 50/39, 50/40, 50/41, 50/42, 
50/43, 50/45, 50/46, 50/47, 50/48, 50/49, 50/50, 
69; poEorone na terenie miejscowo[ci qerniki w 
gminie Kórnik.

DziaE I
Przepisy ogólne

RozdziaE 1

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

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o którym mowa w §1 uchwaEy ,o ile z tre[ci 
przepisu uchwaEy nie wynika inaczej,

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

3) terenie przeznaczenia ｠ nalery przez to rozu-
mieć obszar o okre[lonym rodzaju przeznaczenia, 
stanowiący wydzieloną liniami rozgraniczającymi 
jednostkę ustaleG planu, oznaczoną numerem i sym-
bolem literowym zgodnie z rysunkiem planu,

4) terenie istniejącego przeznaczenia i zainwesto-
wania, nalery przez to rozumieć tereny zabudowane 
oraz przeznaczenie terenu do którego ustalenia pla-
nu odnoszą się w sposób szczegóEowy ze względu 
na konieczno[ć okre[lenia reguE adaptacji funkcji i 
obiektów oraz docelowego zagospodarowania;

5) linii rozgraniczającej ｠ nalery przez to rozumieć 
linię dzielącą tereny o rórnym przeznaczeniu i zasa-
dach zagospodarowania,

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą dopuszczalną minimal-
ną odlegEo[ć budynku lub obiektu od:

1.  linii rozgraniczającej teren,
2.  lub innego punktu albo linii odniesienia,
okre[lonych w niniejszej uchwale;
7) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-

mieć Eączną powierzchnię zabudowy obiektów ku-
baturowych;

8) terenie zainwestowania, nalery przez to rozu-
mieć obszar przeznaczony do realizacji zabudowy i 
urządzeG budowlanych uszczelniających teren,

9) procencie zabudowy - nalery przez to rozumieć 
procentowy udziaE powierzchni zabudowy liczony w 
stosunku do powierzchni dziaEki, terenu przeznacze-
nia;

10) powierzchni terenu biologicznie czynnej ｠ na-
lery przez to rozumieć sumę powierzchni gruntu po-
krytego ro[linno[cią oraz wodę powierzchniową,

11) usEugach ｠ nalery przez to rozumieć dziaEal-
no[ć gospodarczą, która ma charakter [wiadczeG 
osób fizycznych i prawnych na rzecz osób trzecich, 
i nie wymaga odrębnych urządzeG ani obiektów 
związanych z jej dokonywaniem na obszarze spo-
rządzenia planu.

12) usEugach nieuciąrliwych ｠ nalery przez to 
rozumieć usEugi, które nie nalerą do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaEywać na [rodowisko, w 
rozumieniu przepisów odrębnych,
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13) handlu detalicznym i wielko powierzchniowym 
nalery przez to rozumieć dziaEalno[ć usEugową han-
dlu o którym stanowią przepisy ustawy o tworzeniu 
i dziaEaniu wielko powierzchniowych obiektów han-
dlowych z dnia 11 maja 2007 r.

14) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany zagrarające 
[rodowisku oraz utrudniające rycie albo dokuczliwe 
dla otoczenia i [rodowiska, powodujące przekrocze-
nie standardów jako[ci okre[lonych w przepisach 
odrębnych,

15) przepisach szczególnych ｠ nalery przez to ro-
zumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi,

§3. Nie zdefiniowane pojęcia nalery rozumieć 
zgodnie z:

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budow-
lane,

3) przepisami wykonawczymi do wyrej wymienio-
nych ustaw oraz ustaw związanych z planowaniem 
przestrzennym i przepisami wykonawczymi do nich.

§4. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznacze-
nia i zasad zagospodarowani terenu na obszarze ob-
jętym planem.

§5. Zakres opracowania planu obejmuje proble-
matykę okre[loną w Uchwale Nr X/107/2007 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 27 czerwca 2007 r., w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obiektów 
produkcyjnych, skEadów i magazynów oraz usEug w 
qernikach, gm. Kórnik.

§6. Plan obowiązuje na obszarze o powierzchni 
ok. 33,49 ha. Obszar planu stanowią urytki rolne 
III, IV i V klasy bonitacyjnej oraz Eąki kl. IV oraz te-
reny zabudowane.

DziaE II
Przepisy szczegóEowe

RozdziaE 2
Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§7. Na obszarze objętym planem:
1. Okre[la się następujące przeznaczenie terenów;
1) Tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i 

magazynów, oznaczone na zaEączniku  graficznym 
symbolem 1P i 3P;

2) Tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-
gazynów, na terenie istniejącego zainwestowania, 
oznaczone na zaEączniku graficznym symbolem 2P;

3) UsEugowe zgodnie z ustaleniami uchwaEy;
4) Tereny dróg publicznych oznaczonych symbo-

lem KD1 i KD2 ;

5) Tereny infrastruktury technicznej oznaczone 
symbolem TIT;

6) Teren paGstwowego punktu oznaczenia geode-
zyjnego oznaczony graficznym symbolem i opisany 
jako ｧznak geodezyjnyｦ, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Rysunek planu okre[la przeznaczenie terenu w 
granicach rozgraniczających, zgodnie z opisem le-
gendy na rysunku.

§8. Linie rozgraniczające tereny o rórnym prze-
znaczeniu i rórnych zasadach zagospodarowania, 
okre[lonych w niniejszej uchwale, oznaczono na ry-
sunek planu linią ciągEą. Zrodek grubo[ci linii rozgra-
niczającej, wyznacza rzeczywisty przebieg granicy 
obszaru przeznaczenia.

§9. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastę-
pujące oznaczenia graficzne:

1. granice obszaru objętego planem,
2. linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i rórnych zasadach  zagospodarowania, 
3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
4. przeznaczenie terenu okre[lone symbolami cy-

frowo-literowymi.

RozdziaE 3
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

§10. Ustala się;
1. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-

wych z wyjątkiem obiektów zaplecza budowlanego 
wznoszonych na czas budowy, na okres nie dEurszy 
nir czas trwania budowy.

2. Dopuszcza się zachowanie istniejącego zainwe-
stowania na obszarze dziaEek stanowiących obszar 
oznaczony symbolem 2P, na warunkach okre[lo-
nych uchwaEą.

3. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących 
obiektów jako zaplecza budowy.

4. Dopuszcza się przebudowę, modernizację i re-
mont istniejącej zabudowy i zainwestowania na pa-
rametrach wynikających z uchwaEy.

5. Ustala się ochronę oznaczenia geodezyjnego 
na dziaEce 14/2, okre[lonego w planie jako teren 
paGstwowego punktu oznaczenia geodezyjnego, na 
warunkach okre[lonych przez wEa[ciwe paGstwowe 
sEurby geodezyjne.

6. Ustala się konieczno[ć stosowania zasad zago-
spodarowania terenu wynikających z rozporządze-
nia Wojewody Wielkopolskiego nr 40/07 z dnia 31 
grudnia 2007, zmieniające rozporządzenie w spra-
wie utworzenia obszaru ograniczonego urytkowa-
nia dla lotniska wojskowego PoznaG-Krzesiny, (Roz-
porządzenie nr 82/03Wojewody Wielkopolskiego z 
dnia 17.12.2003, Dz. Urz. woj. Wlkp. Nr 200, poz. 
3873).

§11. Zakazuje się:
1. lokalizacji obiektów przeznaczonych dla za-
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mieszkania.
2. lokalizowania obiektów z pomieszczeniami na 

staEy lub czasowy pobyt ludzi w odlegEo[ci okre-
[lonej parametrem uciąrliwo[ci akustycznej o po-
nadnormatywnym poziomie.

3. lokalizowania obiektów nie dopuszczonych roz-
porządzeniem Wojewody Wielkopolskiego  nr 40/07 
o którym mowa w §5. uchwaEy.

§12. Zakazuje się lokalizacji obiektów przeznaczo-
nych na cele handlu detalicznego w tym w obiektach 
wielkopowierzchniowych oraz usEug ogólnodostęp-
nych, niezwiązanych z profilem funkcji dopuszczo-
nej planem.

§13. Zastosowanie zbiorników szczelnych dla 
gromadzenia [cieków dopuszcza się wyEącznie pod 
warunkiem gwarantowania peEnego bezpieczeGstwa 
ich szczelno[ci;

§14. Dla istniejących dróg w granicach opracowa-
nia planu, wszelkie ustalenia warunków budowy z 
dniem uchwalenia planu tracą moc.

RozdziaE 4
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§15. Ustala się:
1. Zcieki sanitarne typu bytowego i podczyszczo-

ne [cieki technologiczne nalery docelowo  odpro-
wadzić systemem kanalizacji sanitarnej do oczysz-
czalni [cieków;

2. Zcieki technologiczne, w tym produkcyjne, lub 
poprodukcyjne o ponadnormatywnym stopniu za-
nieczyszczenia, przed ich odprowadzeniem do ka-
nalizacji sanitarnej muszą być podczyszczone do 
poziomu gwarantującego ich odbiór przez system 
kanalizacyjny;

3. Dla gromadzenia [cieków, do czasu zapewnie-
nia ich odbioru do kanalizacji, dopuszcza się sto-
sowanie szczelnych bezodpEywowych zbiorników, 
wyEącznie na zasadach zgodnych z obowiązującymi 
programami gminnymi;

4. Systemy i technologie oczyszczalni muszą speE-
niać wymogi i warunki gwarantujące peEną ochronę 
przed skareniem; powietrza, powierzchni terenu i 
gruntu, wód powierzchniowych, gruntowych oraz 
podziemnych.

5. Zakazuje się realizacji wyEącznie biologicznych 
oczyszczalni [cieków;

6. Zakazuje się stosowania zbiorników bezodpEy-
wowych jako staEe i docelowe rozwiązanie gospo-
darki [ciekami; 

7. Teren wzdEur cieku wodnego nalery zagospo-
darować zielenią.

§16. Ustala się:
1. Wody opadowe i roztopowe z dachów nalery 

zagospodarować w sposób gwarantujący ich miej-

scowe wykorzystanie, dopuszczając morliwo[ć ich 
odprowadzenia do gruntu lub odprowadzenie do 
odbiorników wskazanych przez odpowiednie sEurby 
wodne.

2. Podczyszczone wody opadowe i roztopowe z 
powierzchni utwardzonych nalery odprowadzić do 
odbiorników wskazanych przez odpowiednie sEur-
by wodne, na zasadach okre[lonych w przepisach 
szczegóEowych;

3. Nadmiar wód opadowych i roztopowych, wy-
mienionych w ust. 1 i 2, dla stanów wywoEanych 
przez zwiększone opady atmosferyczne, nalery 
gromadzić tymczasowo w zbiornikach przeznaczo-
nych dla tych celów, wykonanych jako zbiorniki po-
wierzchniowe, naziemne lub podziemne przykryte.

4. Zastosowane systemy odprowadzenia i gro-
madzenia wód opadowych i roztopowych nie mogą 
naruszać istniejących warunków spEywu wód po-
wierzchniowych i gruntowych.

5. Systemy o których mowa w ust. 4. nie mogą 
zakEócać warunków wodnych i wód gruntowych 
dla obszarów lerących poza granicami opracowania 
planu.

§17. Ustala się:
1. Odpady nalery gromadzić w zorganizowanych 

miejscach;
1) wykorzystując do tego pojemniki;
2) stosując obowiązujące w gminie zasady wstęp-

nej segregacji; 
3) zapewniając ich odbiór przez wyspecjalizowane 

firmy, zgodnie z obowiązującym gminnym planem 
gospodarki odpadami.

2. Opady produkcyjne, technologiczne i niebez-
pieczne nalery zbierać, przechwytywać, utylizować 
i zagospodarowywać, magazynować, przekazywać 
do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z odręb-
nymi przepisami.

§18. Dla produkcji energii cieplnej i ogrzewania 
zakazuje się:

1. Wykorzystania no[ników energii cieplnej powo-
dujących zagrorenie emisją spalin  szkodliwych dla 
[rodowiska;

2. Stosowania systemów grzewczych nie gwa-
rantujących zabezpieczenia przed emisją spalin  o 
których mowa w ust. 1.

3. Stosowania systemów i urządzeG do ogrzewa-
nia nie posiadających atesty i znaki  bezpieczeGstwa 
ekologicznego.

§19. Przy lokalizacji obiektów z pomieszczenia-
mi przeznaczonymi na staEy pobyt ludzi, nalery 
uwzględniać wyznaczone planem oraz innymi opra-
cowaniami i operatami specjalistycznymi, strefy 
oddziaEywania drogi publicznej klasy krajowej, sto-
sując takre urządzenia i zabezpieczenia ochronne 
oraz izolacyjne dla zapewnienia wEa[ciwego klimatu 
akustycznego.
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RozdziaE 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§20. Na obszarze planu znajdują się zewidencjo-
nowane stanowiska archeologiczne, zgodne z gra-
ficznym oznaczeniem na rysunku planu, będące pod 
ochroną konserwatorską;

1. Dla celów ich ochrony nalery wystąpić do wEa-
[ciwego konserwatora zabytków o okre[lenie zasad 
postępowania przy projektowaniu i realizacji zabu-
dowy.

2.  Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala się obowiązek uzgadniania z 
miejscowo wEa[ciwym urzędem ochrony zabytków 
projektów  zabudowy i zainwestowania, w celu uzy-
skania uzgodnieG przed wystąpieniem o pozwole-
nie na budowę, w sprawie okre[lenia wymaganych 
prac archeologicznych, wymagających prac ziem-
nych, warunkujących realizację projektowanego za-
inwestowania terenu.

3. Ochrona o której mowa w ust. 2, dotyczy obo-
wiązku przeprowadzenia badaG powierzchniowo 
sondarowych, ratowniczych badaG wykopalisko-
wych oraz nadzoru archeologicznego podczas prac 
ziemnych.

RozdziaE 6
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§21. Nie ustala się przeznaczenia terenów wyma-
gających wprowadzenia ustaleG wynikających z po-
trzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych.

RozdziaE 7
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

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

zabudowy

§22. Na terenach obiektów produkcyjnych, skEa-
dów i magazynów i usEug oznaczonych symbolem 
P;

1. Zakazuje się; 
1) lokalizacji funkcji o charakterze przedsięwzięć 

mogących stanowić pródEa emisji czynników szko-
dliwych, przekraczających dopuszczalne normy 
ustalone odrębnymi przepisami;

2) realizacji obiektów wyrszych nir 25m ponad 
poziom terenu;

3) realizacji obiektów wyrszych nir 10m ponad 
poziom terenu bez uzgodnienia z wEa[ciwymi sEur-
bami wojskowymi;

4) przeznaczenia pod zabudowę obiektami kuba-
turowymi powierzchni większej nir 50% powierzch-
ni dziaEki,

5) przeznaczenia pod zainwestowanie terenu po-
wierzchni większej nir 70% terenu oznaczonego 
symbolem P;

6) dla ternu 2P dopuszcza się zachowanie ist-
niejącego stanu zainwestowania przekraczającego 
wskapnik wymieniony w pkt. 5; 

7) lokalizacji obiektów z lokalami mieszkalnymi,
8) lokalizacji obiektów kultu,
9) lokalizacji obiektów usEug zdrowia, o[wiaty i 

kultury;
10) lokalizacji obiektów handlu detalicznego.
2. Ustala się nakaz:
1) zachowania minimum 30% powierzchni dziaEki 

biologicznie czynnej,
2) zastosowania rozwiązaG gwarantujących za-

chowanie sprawno[ci systemu    odprowadzenia  
wód gruntowych i powierzchniowych;

3) uzgadniania z Dowództwem SiE Powietrznych 
wszystkich obiektów o wysoko[ci  przekraczającej 
wysoko[ć 10m nad poziom terenu;

4) wprowadzenia zieleni pomiędzy ciekiem a linią 
zabudowy.

3. Dopuszcza się lokalizowanie;
1) obiektów biur i administracji, związanych z 

funkcją terenu;
2) obiektów obsEugi transportu, w tym stacji pa-

liw;
3) obiektów i urządzeG dozoru ochrony i bezpie-

czeGstwa,
4) obiektów technicznych oraz technologicznych 

w tym przepompowni [cieków,
5) oczyszczalni [cieków z wyEączeniem maEych 

oczyszczalni przydomowych;
6) stacji transformatorowych i punktów zasilania 

na wydzielonych dziaEkach z dostępem do drogi pu-
blicznej;

7) sieci infrastruktury technicznej o charakterze 
obsEugi wewnętrznej a takre infrastruktury tech-
nicznej przesyEowej na warunkach ustalonych z za-
rządcą lub dysponentem sieci,

8) zbiorników na retencję wód powierzchniowych 
i podziemnych, ze zbiornikami  wody dla celów 
przeciwporarowych wEącznie,

9) urządzeG i stacji przesyEu sygnaEu radiowego i 
telekomunikacyjnego;

10) terminali przeEadunkowych i centrum logi-
stycznego.

11) obiektów stanowiących funkcję ekranu aku-
stycznego.

4. Ziemię z wykopów nalery zagospodarować na 
terenie dziaEki lub zagospodarować zgodnie z pro-
gramem obowiązującym na terenie gminy.

§23. Ustala się:
1. Okre[la się nieprzekraczalne linie zabudowy;
1) nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów 

w odlegEo[ci 40 m od najblirszej krawędzi drogi kra-
jowej,

2) nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów 
z pomieszczeniami na staEy pobyt ludzi w odlegEo-
[ci zalecanej przez zarządcę drogi krajowej, wyno-
szącą 120m od najblirszej krawędzi drogi lub odle-
gEo[ci stosownej do zainstalowanych zabezpieczeG 
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ochronnych (akustycznych), 40 m od najblirszej 
krawędzi drogi krajowej,

3) nieprzekraczalną linię zabudowy w odlegEo[ci 
4,00 m od linii rozgraniczającej tereny 1P i 1TIT;

4) nieprzekraczalną linię zabudowy w odlegEo[ci 
10,00 m od linii rozgraniczającej  teren 3P i KD2;

5) nieprzekraczalną linię zabudowy wzdEur rowu 
nalery przyjmować zgodnie z graficznym zaEączni-
kiem nr 1.

§24. Ustala się:
1. ObsEugę komunikacyjną zapewnia istniejąca 

droga publiczna, której czę[ć 1KD utworzona jest 
w granicach opracowania planu z dziaEek nr ewid. 
53/61, 53/74,  53/70, 50/38 i 52/9, umorliwiająca 
dostęp do drogi ekspresowej S11 w węzEach ｧKo-
ninkoｦ i ｧGądkiｦ poza granicami opracowania planu;

2. Ustala się nowy odcinek drogi  o charakterze 
publicznym, oznaczony symbolem 2KD zrealizowa-
ny na podstawie odrębnych uregulowaG prawnych;

3. Dla czę[ci terenu zEoronego z dziaEek nr ewid. 
53/61 i 53/74, oznaczonego symbolem KD1 ustala 
się przeznaczenie pod drogę publiczną, jako posze-
rzenie istniejącego pasa drogowego drogi dojazdo-
wej na dziaEkach 53/38 53/41, znajdującej się przy 
granicy opracowania planu;

4. Wjazd na teren 1P i 3P ustala się wykonać wy-
Eącznie z drogi oznaczonej symbolem KD2;

5. Wjazd na teren 2P dopuszcza się wykonać z 
projektowanej drogi publicznej wykonanej jako dro-
ga zbiorcza w strefie drogi krajowej.

6. Dopuszcza się wykonanie wjazdów na teren 1P 
i 2P z wykonaniem przejazdu przez teren oznaczo-
ny symbolem TIT, wyEącznie na warunkach uzyska-
nych z dysponentami drogi i sieci.

§25. Ustalenia w zakresie parametrów drogi;
1. Ustala się przekrój uliczny;
2. Ustala się konieczno[ć dostosowania szeroko-

[ci jezdni oraz no[no[ci nawierzchni jezdni do na-
tęrenia ruchu i rodzaju transportu obsEugującego 
tereny P;

3. Dopuszcza się wykonanie chodnika tylko z jed-
nej strony jezdni;

RozdziaE 8
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

§26. Nie okre[la się granic terenów a tym samym 
sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a 
takre nararonych na niebezpieczeGstwo powodzi 
oraz zagroronych osuwaniem się mas ziemnych.

§27. Dla dziaEki nr. ewid. 14/2 ustala się obowią-
zek uzyskania warunków dla zachowania warto[ci 
oznaczenia paGstwowego punktu geodezyjnego lub 
ewentualnego odtworzenia tego oznaczenia geode-
zyjnego w nowym miejscu lub punkcie.

RozdziaE 9
Szczególne zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§28. Na terenie objętym planem nie zachodzi po-
trzeba dokonania scaleG i podziaEów wedEug proce-
dury wynikającej z przepisów odrębnych.

RozdziaE 10
SzczegóEowe warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu w tym 
zakaz zabudowy

§29. Ustala się:
1. Przy lokalizowaniu obiektów i elementów 

uzbrojenia terenu nalery uwzględnić:
1) występowanie urządzeG drenarskich;
2) lokalizację i charakter istniejących przepustów 

pod drogami;
3) występowanie istniejącego uzbrojenia terenu, 

które nalery uwzględniać pod kątem  przebudowy 
lub modernizacji z dostosowaniem do projektowanej 
infrastruktury, jej przeniesienia lub likwidacji;

4) ograniczeG wynikających z obowiązujących 
stref dla zabudowy i urytkowania od krajowej drogi 
publicznej i lotniska wojskowego Krzesiny;

5) uwarunkowania wynikające z poEorenia terenu 
objętego planem w zasięgu OWO.

2. Wszelkie przypadki kolizji zainwestowania z sie-
ciami infrastruktury technicznej, nalery likwidować 
w uzgodnieniu z zarządcą lub dysponentem sieci.

RozdziaE 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§30. Ustala się:
1. Na terenie oznaczonym symbolem 1P i 2P, 

dopuszcza się morliwo[ć realizacji dróg wewnętrz-
nych, bez konieczno[ci wydzielania pasów drogo-
wych.

2. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących pa-
sów drogowych.

3. Nie obowiązują ustalenia warunków dotyczące 
dróg, uzyskane w odrębnych trybach w okresie po-
przedzającym sporządzenie planu.

§31. W zakresie infrastruktury technicznej:
1. Sieci infrastruktury technicznej przesyEowej 

nalery prowadzić w liniach rozgraniczających teren 
TIT i dróg zgodnie z przepisami technicznymi, 

2. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w granicach obszaru P wykorzystując 
teren przed liniami zabudowy.
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3. Sieć infrastruktury technicznej o charakterze 
przyEączy dopuszcza się prowadzić na caEym terenie 
oznaczonym symbolem P, wyEącznie jako infrastruk-
turę podziemną.

4. W pasie infrastruktury technicznej oznaczonym 
symbolem TIT dopuszcza się wykonanie;

1) przekroczeG o charakterze przejazdów na tere-
ny oznaczone symbolem P;

2) chodników i [cierek rowerowych,
3) zieleni niskiej.
5. Obszary oznaczone symbolem 2TIT i 3TIT mogą 

stanowić obszar poszerzenia pasa drogi zbiorczej 
poprowadzonej wzdEur drogi krajowej, stanowiące 
jednocze[nie drogi dojazdowe do terenów 1P i 2P.

6. Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe nalery 
zapewnić poprzez przyEączenie do lokalnej sieci wo-
dociągowej na podstawie warunków uzyskanych od 
zarządcy sieci,

7. Warunki o których mowa w ust 6, mogą ter 
dotyczyć ewentualnego wykorzystania wody dla 
celów technologicznych,

8. Dopuszcza się indywidualne ujęcia wody na 
warunkach okre[lonych przez gminę z zachowa-
niem przepisów szczególnych,

9. Dostarczenie energii elektrycznej, gazu i 
wszystkich innych no[ników energii, nalery zagwa-
rantować w oparciu o warunki uzyskane od dyspo-
nenta sieci i dostawcy,

10. Dopuszcza się realizację stacji transformatoro-
wych zgodnie z zapotrzebowaniem inwestora:

1) na warunkach okre[lonych przez wEa[ciwy re-
jonowo ZakEad Energetyczny;

2) na wydzielonych dziaEkach, posiadających do-
stęp do drogi publicznej.

RozdziaE 12
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§32. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia sposobu i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów.

RozdziaE 13
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§33. Ustala się stawkę w wysoko[ci 30 %.

RozdziaE 14
Przepisy koGcowe

§34. Teren uzyskaE zgodę na zmianę przeznacze-
nia gruntów rolnych na cele nie rolne ;

1. Dla klasy IV-tej Decyzją MarszaEka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Nr. DR.II.6060-66/08 z dnia 
22 lipca 2008r.

2. Dla klasy III-ciej Decyzją Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi nr. GZ.tr.057-602-387/08 z dnia 
08.08.2008r.

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

§36. 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 planu wraz z prognozą oddziaEywania na 
[rodowisko zostaE wyEorony do publicznego wglą-
du, w dniach od 27 czerwca 2008r. do 25 lipca 
2008r. zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz.717 z pópn. zm.). 

Uwagi byEy przyjmowane do 08 sierpnia 2008 r.
W ustawowym terminie nie wniesiono radnej 

uwagi.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z pópn. zm.) 
Rada Miejska w Kórniku w odniesieniu do braku 
wniesienia uwagi:

rozstrzyga, co następuje:

nie zachodzi konieczno[ć rozstrzygania w sprawie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoronego do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi 
qerniki.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (DZ. U. Nr 80, poz. 717 z pópniej-
szymi zmianami) oraz w oparciu o ustawę z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópniej-
szymi zmianami) i ustawę z dnia 26 listopada 1998 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 z pópniejszymi zmianami) i prognozę skut-
ków finansowych uchwalenia przedmiotowego pla-
nu Rada Miejska  w Kórniku

rozstrzyga, co następuje:

1. Ustalenia zawarte w Uchwale nie wprowadzają 
nowych zobowiązaG dotyczących realizacji i finan-
sowania inwestycji w zakresie infrastruktury tech-
nicznej z budretu Gminy Kórnik. 

2. ObsEuga komunikacyjna terenu objętego pla-
nem odbywać się będzie z istniejącej drogi zbiorczej 
a budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar-
nej nastąpi staraniem i na koszt inwestora. 

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr L / 506 / 2010 

Rady Miejskiej w Kórniku. 
z dnia 24 lutego 2010r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH
DO WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKDADÓW I MAGAZYNÓW, 

ORAZ USDUG  W qERNIKACH, GMINA KÓRNIK

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr L / 506 / 2010 

Rady Miejskiej w Kórniku. 
z dnia 24 lutego 2010r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCO-
WEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, 
SKDADÓW I MAGAZYNÓW ORAZ USDUG W qERNIKACH, GMINA KÓRNIK ,INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA


