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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 prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i 
BEarejewko - rejon ul. Lipowej i Zremskiej ｠ etap I, 
stwierdzając jego zgodno[ć z ustaleniami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kórnik, zatwierdzonego UchwaEą 
Nr LV/450/98 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16 
czerwca 1998 r. ze zmianami, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 2,2 ha po-
Eorony w granicach okre[lonych na rysunku planu, 
w rejonie między ulicą Zremską, istniejącym zespo-
Eem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wzdEur 
drogi Kalejskiej, rowem na poEudniu oraz dziaEką nr 
615 od zachodu.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zatytuEowany ｧMiejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. 
geod. Bnin i BEarejewko - rejon ul. Lipowej i Zrem-
skiej ｠ etap Iｦ, opracowany w skali 1:1000, wraz 
z wyrysem ze studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, 
stanowiący zaEącznik Nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku w 
sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoro-
nego do publicznego wglądu projektu planu, stano-
wiący zaEącznik Nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku o spo-
sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, nalerących do zadaG wEasnych gminy, 
oraz o zasadach ich finansowania, stanowiący za-
Eącznik Nr 3 do niniejszej uchwaEy.

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

1) budynku gospodarczo-gararowym - nalery 
przez to rozumieć budynek gospodarczy, gararowy 
albo gospodarczo-gararowy;

2) dachu pEaskim - nalery przez to rozumieć dach 
o kącie nachylenia poEaci dachowych do 15º;

3) dachu stromym - nalery przez to rozumieć dach 
dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym 
kącie pochylenia poEaci dachowych;

4) dziaEce budowlanej - nalery przez to rozumieć 
dziaEkę budowlaną, zgodnie z ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) linii rozgraniczającej - nalery przez to rozumieć 
linię rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu 
lub rórnych zasadach zagospodarowania;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą minimalną odlegEo[ć od 
linii rozgraniczającej, w jakiej mogą się znajdować 
budynki;

7) obowiązującej linii zabudowy - nalery przez to 
rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowanie 
zewnętrznej [ciany budynku na minimum 60% dEu-
go[ci elewacji;

8) obsEudze komunikacyjnej ｠ nalery przez to ro-
zumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu 
pieszego, rowerowego i samochodowego;

9) ogrodzeniu arurowym - nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie, w którym czę[ć arurowa stanowi 
60% powierzchni caEkowitej ogrodzenia;

10) przepisach odrębnych - nalery przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy prawa;

11) przestrzeni publicznej - nalery przez to ro-
zumieć wnętrza ulic w ksztaEcie wydzielonym lub 
wyznaczonym urbanistycznie i architektonicznie np. 
poprzez linie zabudowy, istniejące pierzeje, stano-
wiące spójną przestrzenną caEo[ć;

12) urządzeniu reklamowym - nalery przez to ro-
zumieć no[nik informacji wizualnej w jakiejkolwiek 
materialnej formie wraz z elementami konstrukcyj-
nymi i zamocowaniami, nie będący szyldem, tablicą 
informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o 
znakach i sygnaEach;

13) stacji bazowej telefonii komórkowej ｠ nalery 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny skEa-
dający się z urządzeG elektro-przesyEowych, kon-
strukcji wsporczej oraz anten;

14) szeroko[ci frontu dziaEki budowlanej - nalery 
przez to rozumieć szeroko[ć dziaEki liczoną w miej-
scu lokalizacji linii zabudowy, bez kątów widoczno-
[ci;

15) szyldach - nalery przez to rozumieć oznacze-
nia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, 
ich siedzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci,

16) tablicach informacyjnych - nalery przez to 
rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, w 
tym: tablice informujące o nazwie ulicy, numerze 
domu, oraz tablice z ogEoszeniami;

17) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
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jącymi, kolorem i symbolem literowym lub literowo-
cyfrowym;

18) usEugach nieuciąrliwych - nalery przez to ro-
zumieć usEugi nie zaliczone do przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko 
lub potencjalnie znacząco oddziaEywać na [rodowi-
sko w rozumieniu przepisów odrębnych.

§3. Na rysunku planu zostaEy przedstawione gra-
ficznie następujące obowiązujące ustalenia planu:

1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
3) linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczal-

ne;
4) przeznaczenie terenu ｠ oznaczone barwą i sym-

bolem literowym lub literowo-cyfrowym;
5) klasyfikacja dróg publicznych.

§4. 1. Ustala się następujące przeznaczenie tere-
nów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 
2MN, 3MN, 4MN i 5MN;

2) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZP;

3) teren wód powierzchniowych [ródlądowych, 
oznaczony na rysunku planu symbolem WS;

4) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 
5KD-D;

5) teren drogi publicznej dla ruchu pieszo-rowero-
wego, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-
DX;

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 
ustala się lokalizację sieci i urządzeG infrastruktury 
technicznej, a na pozostaEych terenach dopuszcza 
się lokalizację infrastruktury technicznej, z zastrze-
reniem pozostaEych ustaleG planu.

§5. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) w odniesieniu do linii zabudowy:
a) sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczony-

mi na rysunku planu liniami zabudowy przy uwzględ-
nieniu ustaleG w lit. b,

b) na terenach oznaczonych symbolami literowy-
mi MN, przed wyznaczonymi na rysunku planu li-
niami zabudowy mogą być sytuowane: schody ze-
wnętrzne, balkony, tarasy i wykusze o gEęboko[ci 
nie przekraczającej 1,3 m od lica [ciany budynku,

2) ogrodzenia arurowe na granicy dziaEek budow-
lanych wzbogacone zielenią;

3) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej;

4) zakaz budowy nowych napowietrznych sieci 
infrastruktury technicznej.

§6. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) w granicach opracowania planu, poEoronych w 
Obszarze Chronionego Krajobrazu w gminie Kórnik, 
ochronę przyrody zlewni jezior Kórnicko-Zaniemy-
skich, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenów;

3) zachowanie naturalnie uksztaEtowanej linii brze-
gowej cieku wodnego;

4) zapewnienie dostępu do wód, pozwalającego 
na wykonanie robót związanych z ich utrzymaniem, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) odsunięcie ogrodzeG lokalizowanych wzdEur 
rowu oznaczonego symbolem WS,, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi;

6) dopuszczenie stosowania indywidualnych sys-
temów grzewczych, w tym energii elektrycznej, 
gazu, oleju opaEowego, energii sEonecznej, ciepEa 
ziemi oraz paliw odnawialnych z biomasy; zakaz 
stosowania węgla;

7) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz gospodarowanie nimi 
zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym zgodnie z 
gminnym planem gospodarki odpadami;

8) zagospodarowanie mas ziemnych pozyskanych 
podczas robót budowlanych na terenie inwestora, 
bądp ich wywóz zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) dopuszczalne poziomy haEasu w [rodowisku 
zgodnie z przepisami odrębnymi na terenach ozna-
czonych symbolem literowym MN ｠ jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę obowiązek uzgodnienia z wEa[ciwym miej-
scowo konserwatorem zabytków prac ziemnych 
związanych z zabudową lub zagospodarowaniem 
terenu w celu okre[lenia ewentualnych badaG ar-
cheologicznych.

§8. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji:
a) obiektów maEej architektury,
b) tablic informacyjnych,
c) szyldów o powierzchni nie większej nir 1,0 m2 

na elewacjach budynków lub na ogrodzeniach na 
terenach oznaczonych symbolem literowym MN;

2) zakaz lokalizacji urządzeG reklamowych na tere-
nach oznaczonych symbolami literowymi: MN, ZP, 
WS, KD-D i KD-DX.

§9. W zakresie parametrów, wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
nych symbolem literowym MN, ustala się:

1) lokalizację jednego budynku mieszkalnego wol-
no stojącego na kardej dziaEce budowlanej;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) urządzeG towarzyszących, w tym: doj[ć, dojaz-
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dów i ogrodzeG,
b) usEug nieuciąrliwych jako wbudowanych w bu-

dynki mieszkalne lokali urytkowych, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi,

c) kondygnacji podziemnych,
d) jednego wolno stojącego budynku gospodar-

czo-gararowego na kardej dziaEce budowlanej;
3) sposób ksztaEtowania zabudowy:
a) dachy strome o kącie nachylenia poEaci dacho-

wych od 30 do 40º w odcieniach czerwieni, brązu 
i szaro[ci; dachy kryte dachówką, materiaEem da-
chówko podobnym, z dopuszczeniem pokrycia da-
chów blachą miedzianą lub tytanowo-cynkową,

b) dopuszczenie dachów pEaskich dla budynków 
gospodarczo-gararowych,

c) gEówne kalenice równolegEe do pasa drogowe-
go,

d) poziom parteru budynków nie wyrszy nir 0,5 m 
nad poziomem terenu;

4) wysoko[ć zabudowy dla:
a) budynków mieszkalnych - do dwóch kondygna-

cji nadziemnych, jednak nie więcej nir 6,0 m od po-
ziomu terenu do okapu lub gzymsu oraz nie więcej 
nir 10,0 m do kalenicy,

b) budynków gospodarczo-gararowych ｠ jedna 
kondygnacja nadziemna, tj. do 3,0 m od poziomu 
terenu do okapu, attyki lub gzymsu jednak nie wię-
cej nir 5,5 m do kalenicy;

5) parametry i sposób zagospodarowania terenu:
a) powierzchnię zabudowy dziaEki budowlanej - do 

30%, jednak nie więcej nir 250,0 m2,
b) powierzchnię zabudowy budynku gospodarczo-

gararowego nie większą nir 50,0 m2,
c) powierzchnię biologicznie czynną ｠ nie mniej-

szą nir 50% dziaEki budowlanej,
d) powierzchnię nowo wydzielanej dziaEki budow-

lanej nie mniejszą nir:
- 600,0 m2 na terenach 2MN, 3MN i 5MN,
- 700,0 m2 na terenach 1MN i 4MN,
e) szeroko[ć frontu nowo wydzielanej dziaEki bu-

dowlanej ｠ nie mniejszą nir 18,0 m.

§10. W zakresie parametrów, wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
zieleni urządzonej, oznaczonego symbolem litero-
wym ZP ustala się:

1) zieleG urządzoną o charakterze krajobrazowo-
parkowym, w tym w szczególno[ci:

a) lokalizację ciągów pieszych albo pieszo-rowe-
rowych,

b) dopuszczenie:
- lokalizacji plenerowych urządzeG turystycznych i 

sportowo-rekreacyjnych oraz placów zabaw,
- lokalizacji nowych stawów,
- prac związanych z przebudową i rozbudową 

rowu otwartego na terenie WS;
2) powierzchnię terenu biologicznie czynną ｠ nie 

mniejszą nir 70%.

§11. W zakresie parametrów, wskapników ksztaE-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
wód powierzchniowych [ródlądowych, oznaczone-
go symbolem literowym WS ustala się:

1) zachowanie istniejącego rowu otwartego z do-
puszczeniem przebudowy i rozbudowy;

2) dopuszczenie lokalizacji:
a) urządzeG wodnych, w tym hydrotechnicznych 

i technicznych,
b) kEadek, mostów, pomostów;
3) zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami 

odrębnymi.

§12. W zakresie parametrów, wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
dróg publicznych klasy D ｠ dojazdowej, oznaczo-
nych symbolami literowymi KD-D ustala się:

1) szeroko[ć dróg publicznych w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu;

2) lokalizację urządzeG infrastruktury komunika-
cyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym do-
puszczenie wydzielenia dla ruchu koEowego i piesze-
go wspólnej nawierzchni;

3) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych 
pod warunkiem zapewnienia przej[cia i przejazdu;

4) kontynuację dróg 2KD-D, 3KD-D i 5KD-D poza 
granicami planu.

§13. W zakresie parametrów, wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
drogi publicznej klasy D ｠ dojazdowej dla ruchu 
pieszo-rowerowego, oznaczonej symbolem KD-DX 
ustala się:

1) szeroko[ć drogi publicznej w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu;

2) lokalizację urządzeG infrastruktury komunika-
cyjnej dla ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z prze-
pisami odrębnymi.

§14. W zakresie ustalenia granic i sposobów za-
gospodarowania terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie na podstawie przepisów odrębnych 
nie podejmuje się ustaleG.

§15. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci plan nie wskazuje 
obszarów do objęcia scalaniem i podziaEem.

§16. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu ustala się:

1) w zalerno[ci od potrzeb, w tym dla lokalizacji 
podpiwniczenia, przeprowadzenie badaG geotech-
nicznych warunków posadowienia obiektów bu-
dowlanych;

2) z zastrzereniem pkt 3 zachowanie stref ochron-
nych napowietrznych linii 15kV o szeroko[ci 7,5 m 
oraz od linii 0,4kV o szeroko[ci 3,5 m na kardą stro-
nę od osi przewodu, w których obowiązuje zakaz 
lokalizacji budynków i zadrzewieG;

3) dopuszczenie ograniczenia szeroko[ci stref, o 
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których mowa w pkt 2, w oparciu o przeprowadzo-
ne pomiary warto[ci pola elektromagnetycznego w 
uzgodnieniu z wEa[cicielem sieci.

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

1) następującą klasyfikację dróg publicznych:
a) KD-D ｠ drogi klasy D ｠ dojazdowej;
2) obsEugę komunikacyjną terenów:
a) 1MN ｠ z drogi 1KD-D ,
b) 2MN｠ z dróg 1KD-D, 2KD-D i 3KD-D,
c) 3MN i 5MN ｠ z dróg 1KD-D i 4KD-D,
d) 4MN ｠ z dróg 1KD-D, 3KD-D i 5KD-D;
3) lokalizację miejsc postojowych w granicach 

dziaEki budowlanej w ilo[ci nie mniejszej nir 2 miej-
sca postojowe na karde mieszkanie.

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

1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej;

2) dostęp do sieci, zgodnie z przepisami odrębny-
mi;

3) zachowanie odlegEo[ci między przewodami i 
urządzeniami infrastruktury technicznej oraz innymi 
obiektami budowlanymi, zgodnie z przepisami od-
rębnymi i normami branrowymi;

4) zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-gospo-
darczych z sieci wodociągowej, a do czasu realizacji 
systemu wodociągowego dopuszczenie lokalizacji 
nowych indywidualnych ujęć wody, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi;

5) w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:
a) odprowadzanie [cieków bytowych do sieci ka-

nalizacji sanitarnej,
b) dopuszczenie, do czasu realizacji systemu ka-

nalizacyjnego, odprowadzenia [cieków bytowych 
do szczelnych, bezodpEywowych zbiorników na nie-
czysto[ci, z których [cieki będą regularnie wyworo-
ne przez koncesjonowanego przewopnika do miejsc 
wskazanych przez sEurby gminne,

c) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w drogach pu-
blicznych, z dopuszczeniem lokalizacji sieci na pozo-
staEych terenach,

d) zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni 
[cieków;

6) w zakresie sieci kanalizacji deszczowej:
a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

do kanalizacji deszczowej, przy czym dopuszcza się 

zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, 
które nie są zanieczyszczone, na wEasnej dziaEce, 
zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) powierzchniowe odprowadzenie wód opado-
wych i roztopowych z terenów dróg do istniejących 
i planowanych kolektorów deszczowych, przy czym 
dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych do istniejącego rowu otwartego po-
Eoronego w granicach planu, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

c) lokalizację urządzeG podczyszczających [cieki 
w postaci wód opadowych i roztopowych z zanie-
czyszczonych powierzchni szczelnych, przed wpro-
wadzeniem do wód lub ziemi, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

7) w zakresie sieci elektroenergetycznej:
a) budowę linii elektroenergetycznych wyEącznie 

jako kablowych,
b) dopuszczenie przebudowy linii napowietrznych 

na linie kablowe,
c) dopuszczenie lokalizacji nowych stacji transfor-

matorowych maEogabarytowych,
d) w przypadku lokalizacji nowej stacji maEoga-

barytowej ｠ powierzchnię dziaEki budowlanej nie 
mniejszą nir 50 m2;

8) w zakresie sieci telekomunikacyjnej:
a) budowę linii telekomunikacyjnych wyEącznie 

jako kablowych,
b) dopuszczenie przebudowy linii napowietrznych 

na linie kablowe.

§19. W zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzenia i urytkowania terenów nie podejmu-
je się ustaleG.

§20. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy, w wysoko[ci 30%.

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

§22. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku rzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

(-) Irena Kaczmarek
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr LIV/542/2010 
Rady Miejskiej w Kórniku 
z dnia 26 maja 2010 r. 
 
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Kórniku - obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i remskiej – etap I. 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kórniku rozstrzyga, co następuje: 
 
§1. Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nastąpiło w 
dniach od 24 sierpnia do 21 września 2009 r. W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego 
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z pópniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kórniku 
rozstrzyga, co następuje:

§1. Pierwsze wyEorenie do publicznego wglądu 
projektu planu wraz z prognozą oddziaEywania na 
[rodowisko nastąpiEo w dniach od 24 sierpnia do 21 
wrze[nia 2009 r. W ustawowym terminie, tj. 14 dni 
po wyEoreniu projektu zmiany planu do publicznego 
wglądu, zEorono 2 uwagi w wyznaczonym terminie 
i 1 uwagę po terminie. Uwagi zostaEy rozpatrzone 
przez Burmistrza Gminy Kórnik w terminie 21 dni od 
upEywu terminu ich zEorenia. Jedna uwaga zostaEa 
uwzględniona w caEo[ci, a druga czę[ciowo. Uwaga 
zEorona po terminie nie byEa rozpatrywana.

§2. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku w 
sprawie uwag zEoronych przy pierwszym wyEoreniu 
projektu zmiany planu do publicznego wglądu:

1) Uwaga wniesiona przez Helenę i BolesEawa Ma-
tuszewskich

Tre[ć uwagi:
- DziaEkę, która zostaEa oznaczona jako teren U 

przecina droga 1KD-D, która jest za wąska, aby mo-
gEa stanowić dojazd do dziaEki usEugowej. Je[li jest 
niefunkcjonalna ｠ nie zgadzamy się na odebranie 
nam czę[ci dziaEki na drogę dojazdową dla sąsied-
nich dziaEek budowlanych i wnosimy o odstąpienie 
od tego zamiaru. Obecnie posiadamy dostęp z drogi 
KD-Z ｠ nowe rozwiązanie znacznie utrudni wjazd.

- Absurdalna jest sytuacja, gdy pomiędzy terenem 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usEugo-
wej (5MN, 4MN i 2MN/U) tworzony jest ok. 8 m pas 
zieleni , a pomiędzy terenem U a zabudową miesz-
kaniową jednorodzinną (1MN) takiego pasa zieleni 
się nie przewiduje. Wnioskuję o usunięcie z planów 
pasa zieleni 3ZP i przesunięcie tam drogi 3KD-D.

- Bulwersuje sytuacja, gdy z czyjej[ nieruchomo-
[ci planuje się zrobić [cierkę rowerową lub ciągi pie-
sze ｠ tereny zielone. DziaEka oznaczona symbolem 
U oraz teren 1ZP stanowi integralną funkcjonalną 
caEo[ć, która pozwala na istnienie olbrzymim obsza-
rom ziemi wraz z uprawami (staw umorliwia uzupeE-
nienie zapotrzebowania na wodę dla kilku hektarów 
znajdujących się tam sadów. Wnoszę o usunięcie z 
projektu oznaczenia ｧteren zieleni urządzonejｦ dla 
ziemi przylegEej do dziaEki o charakterze usEugowym.

- Nie zgadzam się równier z okre[loną w planie 
powierzchnią nowo wydzielonych dziaEek bud. dla 

terenów 4MN i 5MN ｠ nie mniejszą nir 800 m2. 
Na rynku nieruchomo[ci najbardziej popularne i po-
szukiwane są dziaEki o powierzchni 500-600 m2. 
Wnoszę o zmianę powierzchni dziaEek na minimum 
500 m2.

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo nieuwzględ-
niona.

§3. Wprowadzone zmiany w projekcie planu wy-
magaEy ponowienia procedury sporządzenia planu, 
w tym w zakresie ponownego wyEorenia projektu 
do publicznego wglądu.

§4. Drugie wyEorenie do publicznego wglądu pro-
jektu planu wraz z prognozą oddziaEywania na [rodo-
wisko nastąpiEo w dniach od 28 grudnia 2009 r. do 
26 stycznia 2010 r. W ustawowym terminie wnie-
siono 6 uwag. Uwagi zostaEy rozpatrzone przez Bur-
mistrza Gminy Kórnik. Trzy uwagi zostaEy uwzględ-
nione czę[ciowo, a jedna nie zostaEa uwzględniona.

§5. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku w 
sprawie uwag zEoronych przy drugim wyEoreniu 
projektu zmiany planu do publicznego wglądu:

1) Uwaga wniesiona przez BolesEawa Matuszew-
skiego

Tre[ć uwagi:
W miejsce pasa zieleni 3ZP wprowadzić drogę 

równolegEą do drogi wewnętrznej 3ZP.
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

2) Uwaga wniesiona przez Artura Nowackiego
Tre[ć uwagi:
- Wnosi o przedEurenie drogi wewnętrznej 3KDW 

do granicy dziaEki w celu wykluczenia drogi 7KD-D z 
dziaEki 494/1 i 494/2.

- Wnosi, by wprowadzić zabudowę jednorodzinną 
w zabudowie szeregowej (2 kondygnacje + piwni-
ca).

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo nieuwzględ-
niona.

3) Uwaga wniesiona przez Helenę i BolesEawa Ma-
tuszewskich

Tre[ć uwagi:
- Wnioskują o utworzenie wjazdu z ul. Zremskiej 

z czę[ci pasa zieleni (3ZP), z uwagi na konieczno[ć 
zapewnienia ciągu komunikacyjnego do drogi ozna-
czonej symbolem 3KD-D. Wnioskowana droga by-
Eaby usytuowana równolegle do drogi oznaczonej 
symbolem 1KDW i miaEaby szeroko[ć 4 metrów. 

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr LIV/542/2010

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 26 maja 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W KÓRNIKU - OBR. 

GEOD. BNIN I BDAqEJEWKO - REJON UL. LIPOWEJ I ZREMSKIEJ ｠ ETAP I
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Akceptacja powyrszego rozwiązania jest konieczna 
z uwagi na fakt, ir wjazd i droga oznaczona symbo-
lem 1KDW stanowi wEasno[ć prywatną i jest ogro-
dzona pEotem. Przyjęte rozwiązanie miaEoby charak-
ter tymczasowy ｠ proponowana droga zostaEaby 
przeksztaEcona w pas zieleni z chwilą fizycznego 
powstania drogi oznaczonej symbolem 1KD-L, któ-
ra stanowi podstawowy ciąg komunikacyjny. Bez-
przedmiotowym staje się dokonanie podziaEu dziaEki 
nr. 458, je[li niemorliwe jest zapewnienie dojazdu 
do dziaEki ｠ taka sytuacja będzie miaEa miejsce do 
momentu powstania drogi 1KD-L. Bowiem drogi: 
3KD-D, 4KD-D (utworzone na terenie wnioskodaw-
cy) nie będą miaEy dostępu do drogi ｠ ul. Zremskiej.

ZgEaszają zapytanie, kto będzie wEa[cicielem 
dróg 3KD-D i 4KD-D oraz pasa zieleni po dokona-
niu sprzedary wytyczonych dziaEek. Do kogo będą 
naleraEy obowiązki związane z utrzymaniem drogi i 
terenu zieleni.

- Wnioskują o usunięcie wspólnego wjazdu i frag-
mentu drogi oznaczonej symbolem 1KD-D z dziaEki 
nr 454 oznaczonej na mapie symbolem ｧUｦ. Wyrej 
wymieniona dziaEka jest terenem ogrodzonym posia-
dającym swój integralny i niezalerny wjazd, który 
jest wystarczający do prowadzonej dziaEalno[ci. Z 
uwagi na fakt, ir nie przewiduje się podziaEu dziaEki 
nr 454 na dwie lub kilka mniejszych dziaEek istnie-
jące rozwiązanie jest wystarczające (dziaEka ma 1,5 
ha). Nie wyrarają zgody na planowanie infrastruktu-
ry drogowej sąsiadom kosztem dziaEki nr 454. Jereli 
jest planowane powstanie domków jednorodzinnych 
na dziaEkach sąsiednich ｠ to równier na tych tere-
nach powinny być stworzone ciągi komunikacyjne.

- Wnoszą zapytanie: dlaczego nie jest przewidzia-
ny na dziaEkach 1MN oraz 1MN/U pas zieleni (istnie-
je on na dziaEce nr 458 ozn. symbolem 3 ZP)? Chcą 
równier zwrócić uwagę na fakt, ir nie jest oddalona 
od dziaEki nr 454 strefa zabudowy. Obecnie i przez 
kilkadziesiąt najblirszych lat będzie tam istniaE sad 
jabEoniowy, co wiąre się z konieczno[cią utworze-
nia strefy ochronnej (w sadzie stosowane są [rodki 
chemiczne zarówno owadobójcze jak i grzybobój-
cze).

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo nieuwzględ-
niona.

4) Uwaga wniesiona przez Zbigniewa i Marcina 
Grze[kowiak

Tre[ć uwagi:
Jako wEa[ciciele dziaEek, prowadzący dziaEalno[ć 

gospodarczą polegającą na przetwórstwie owoców 
i warzyw, wnoszą następujące uwagi:

- Ze względu na prowadzenie na wyrej wymie-
nionych terenach produkcji i związanej z nią infra-
struktury, która czę[ciowo znajduje się przy granicy 
dziaEek sąsiadujących z terenem planowanej zabu-
dowy mieszkaniowej, wnioskują o morliwe dalekie 
odsunięcie obszarów zabudowy mieszkaniowej i 
poszerzenie obszaru przeznaczonego na tereny pod 
przemysE (na wspomnianym sąsiadującym terenie 

powstaje jur infrastruktura magazynowo-biurowa).
- W odniesieniu do dziaEki 457/1 co do której pla-

nowane jest jej przecięcie drogą publiczną będącą 
przedEureniem tzw. ｧdrogi CzoEowskiejｦ w kierun-
ku BEarejewa, informuję, re na terenie tym znaj-
duję się nowoczesny sad czere[niowy. Planowana 
inwestycja wiązać się będzie ze zniszczeniem na-
sadzeG oraz infrastruktury nawadniającej, a co za 
tym idzie z likwidacją przedsięwzięcia biznesowe-
go obliczonego na kilkadziesiąt lat, przynoszącego 
obecnie dure dochody. Na poczet tego przedsię-
wzięcia wnioskodawca otrzymaE znaczące dotacje 
z programów pomocowych UE, które w przypadku 
likwidacji będą zmuszeni zwrócić z wszelkimi kon-
sekwencjami. W związku z powyrszym proszą o 
blirsze informacje dotyczące kosztorysów (prognoz 
finansowych) dotyczących wykupu przez Gminę te-
renów przeznaczonych pod planowaną inwestycję 
wraz z przewidywanymi odszkodowaniami z tytuEu 
strat i utraconych korzy[ci.

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona.

5) Uwaga wniesiona przez Kazimierę i Andrzeja 
Mia[kiewiczów

Tre[ć uwagi:
Nawiązując do pisma z dnia 30.09.09 r. PaGstwo 

Mia[kiewicz podtrzymują stanowisko dotyczące po-
dziaEu dziaEek nr 456/1 i 456/2.

- Jereli w/w plan zagospodarowania zostanie 
ｧuchwalonyｦ dziaEki 456/1 i 456/2 wg nowego po-
dziaEu geodezyjnego pozostaną bez dojazdu z ulicy.

Proponowany dojazd do nowo wydzielonych dzia-
Eek wnioskodawcy z nowych dróg 1KD-L, 1KD-D 
oraz 2KD-D będzie nie realny i morliwy do czasu 
ar Gmina Kórnik przystąpi do realizacji inwestycji w 
zakresie wykonania dróg publicznych na terenie ob-
jętym w/w planem zagospodarowania. Proces bu-
dowy dróg more być trudny nawet przy wyczerpa-
niu wszelkich praw administracyjnych jakie posiada 
Gmina i rozciągnie się w czasie trudnym do okre[le-
nia datą. Konieczno[ć uzyskania zgody wEa[cicie-
la dziaEki nr 457 na której proponowana jest droga 
1KD/L i wEa[ciciela dziaEki 455 i następnej dziaEki 
od której będzie zalerny wjazd na dziaEki nr 456/1 
i 456/2 uniemorliwi swobodne ich dysponowanie 
przez wnioskodawcę.

Proszą równier o umieszczenie następującego 
aneksu w mpzp:

ｧUstanawia się odpowiednią sEurebno[ć drogową 
z dojazdem bezpo[rednim z ulicy Zremskiej dla dziaE-
ki 456/1 i 456/2 do czasu realizacji drogi publicznej 
1 KD-L, drogi 1 KD-D, oraz drogi 2 KD-D, dokonanie 
wydzielenia nowych dziaEek, urządzenia i urytkowa-
nia terenu zgodnie z projektem do czasu realizacji 
inwestycji miejskiej w postaci wykonania dróg pu-
blicznych.

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo nieuwzględ-
niona.

6) Uwaga wniesiona przez Ludwika Nowackiego
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Tre[ć uwagi:
Wnioskuje w zakresie parametrów, wskapników 

ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
dziaEek 464/1 i 464/2 tj. planowanych terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
nych symbolem literowym MN o ustalenie:

- Wysoko[ci zabudowy budynków mieszkalnych 
｠ do trzech kondygnacji naziemnych, jednak nie 
więcej nir 8,0 m od poziomu terenu do okapu lub 
gzymsu oraz nie więcej nir 12,0 m do kalenicy.

- Wysoko[ć kominów i masztów nie więcej nir 
25,0 m.

Parametrów i sposobu zagospodarowania terenu:
- powierzchnia zabudowy zespoEu dziaEek budow-

lanych 464/1 i 464/2 nie większa nir 40%, przy 
czym powierzchnia zabudowy jednego budynku nie 
będzie przekraczać 1000,0 m2;

- powierzchnia biologicznie czynna zespoEu dziaEek 
budowlanych 464/1 i 464/2 nie mniejsza nir 15%;

- morliwo[ć zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej szeregowej;

- powierzchnia nowo wydzielonej dziaEki nie mniej-
sza nir 550 m2.

- Dopuszczenie lokalizacji urządzeG reklamowych:
- na elewacjach budynków, przy czym ich Eączna 

powierzchnia nie będzie przekraczać 20% danej ele-
wacji budynku;

- wolno stojących, o powierzchni nie większej nir 
5,0 m2 i wysoko[ci nie większej nir 4,0 m.

- Okre[lenie linii zabudowy zgodnie z zaEącznikiem 
graficznym doEączonym do pisma.

Rozstrzygnięcie: uwaga czę[ciowo nieuwzględ-
niona.

§6. Wprowadzone zmiany w projekcie planu wy-
magają ponowienia procedury sporządzenia planu, 
w niezbędnym zakresie, w tym kolejnego ｠ trzecie-
go wyEorenia projektu do publicznego wglądu.

§7. Do obszaru objętego miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego w Kórniku - obr. 
geod. Bnin i BEarejewko - rejon ul. Lipowej i Zrem-
skiej ｠ etap I przy pierwszym i drugim wyEoreniu do 
publicznego wglądu nie wniesiono radnych uwag, 
których sposób i terminy wnoszenia okre[lone zo-
staEy w art. 17 pkt 10, 11, 12, ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póp-
niejszymi zmianami) Rada Miejska w Kórniku roz-
strzyga, co następuje:

§1. Okre[la się sposób realizacji oraz zasady fi-
nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, sEurących zaspokajaniu zbiorowych po-
trzeb wspólnoty, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, w zakresie:

1) gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji 
ruchu drogowego;

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanaliza-
cji, usuwania i oczyszczania [cieków komunalnych, 
utrzymania czysto[ci i porządku oraz urządzeG sa-
nitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych;

3) transportu zbiorowego,
4) terenów publicznej zieleni urządzonej.

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji:
1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 

prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicz-
nych, samorządzie gminnym, gospodarce komunal-
nej i o ochronie [rodowiska;

2) inwestycje w zakresie przesyEania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane 
będą w sposób okre[lony w art. 7 ustawy Prawo 
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 
2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.);

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w §1, jest przedmiotem umowy zainteresowanych 
stron.

§3. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
poprzez:

1) wydatki z budretu gminy;
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret miasta ｠ w ramach m.in.:
dotacji unijnych,
a) dotacji samorządu województwa,
b) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
c) kredytów i poryczek bankowych,
d) innych [rodków zewnętrznych;
3) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr LIV/542/2010

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 26 maja 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH  W MIEJ-
SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W KÓRNIKU - OBR. GEOD. BNIN  I BDA-
qEJEWKO, REJON ULICY LIPOWEJ I ZREMSKIEJ ｠ ETAP I INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ O ZASADACH ICH FINANSO-

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

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 
poz. 1240) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Rada Gminy Brzeziny uchwala co następuje:

§1. UchwaEa okre[la szczegóEowe zasady, sposób 
i tryb umarzania, odraczania terminu zapEaty lub roz-
kEadania na raty nalerno[ci pienięrnych mających 
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 
Brzeziny i jej jednostkom podlegEym, zwanych da-
lej ｧnalerno[ciamiｦ wobec osób fizycznych, osób 
prawnych, a takre jednostek organizacyjnych nie-
posiadających osobowo[ci prawnej, zwanych dalej 
ｧdEurnikamiｦ oraz wskazanie organów uprawnio-
nych do udzielania tych ulg.

2. UchwaEa nie ma zastosowania do nalerno[ci 
powstaEych w związku z realizacją zadaG z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadaG zleconych 
gminie ustawami.

3. Umarzanie, odraczanie terminu lub rozkEadanie 
na raty nalerno[ci pienięrnych dEurnika będącego 
przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 
z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami).

§2. 1. Nalerno[ci pienięrne mogą być umorzone 
w caEo[ci lub w czę[ci jereli:

1) osoba fizyczna - zmarEa, nie pozostawiając rad-
nego majątku lub pozostawiEa majątek niepodlega-
jący egzekucji na podstawie odrębnych przepisów 
albo pozostawiEa przedmioty codziennego urytku 
domowego, których Eączna warto[ć nie przekracza 
kwoty 6.000,00 zE;

2) osoba prawna - zostaEa wykre[lona z wEa[ci-
wego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym 
braku majątku, z którego morna by egzekwować 
nalerno[ć, a odpowiedzialno[ć z tytuEu nalerno[ci 
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, re w 
postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 
wyrszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej na-
lerno[ci lub postępowanie egzekucyjne okazaEo się 
nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobo-
wo[ci prawnej ulegEa likwidacji;

5) zachodzi warny interes dEurnika lub interes pu-
bliczny.

2. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 more na-
stąpić z urzędu z zastrzereniem ust. 3.

3. Umorzenie z powodu okoliczno[ci okre[lonych 
w ust. 1 pkt 5 more nastąpić tylko na wniosek dEur-
nika.

4. Umorzenie nalerno[ci pienięrnej, za którą od-
powiada więcej nir jeden dEurnik , more nastąpić , 
gdy okoliczno[ci uzasadniające umorzenie zachodzą 
wobec wszystkich dEurników.

5. Umorzenie nalerno[ci gEównej pociąga za sobą 
umorzenie nalerno[ci ubocznych (odsetki i inne 
koszty). Jereli umorzenie dotyczy czę[ci nalerno[ci 
gEównej, w odpowiednim stosunku do tej nalerno[ci 
podlegają umorzeniu nalerno[ci uboczne.

6. Na wniosek dEurnika dopuszczalne jest umorze-
nie wyEącznie odsetek.

7. Jereli umorzenie dotyczy tylko czę[ci naler-
no[ci nalery okre[lić termin zapEaty pozostaEej czę-
[ci nalerno[ci. Jereli dEurnik nie dotrzymaE terminu 
zapEaty, umorzenie nalerno[ci more być w caEo[ci 
cofnięte.

§3. 1. W przypadkach uzasadnionych warnym in-
teresem dEurnika lub interesem publicznym spEata 
nalerno[ci pienięrnej na pisemny wniosek dEurnika 
more być odroczona lub rozEorona na raty.

2. Od nalerno[ci pienięrnej, której zapEatę rozEo-
rono na raty nie pobiera się odsetek od momentu 
zEorenia wniosku o rozEorenie na raty do momentu 
zapEaty ostatniej raty.

3. Od nalerno[ci, której termin pEatno[ci odro-
czono nie pobiera się odsetek od momentu zEorenia 
wniosku do upEywu odroczonego terminu pEatno[ci.

4. Jereli dEurnik nie spEaci którejkolwiek z rat w 
terminie albo w peEnej wysoko[ci pozostaEa do za-
pEaty nalerno[ć staje się natychmiast wymagalna 
Eącznie z odsetkami, o których mowa w ust. 2.

5. Jereli dEurnik nie spEaci wierzytelno[ci w od-
roczonym terminie nalerno[ć staje się natychmiast 
wymagalna wraz z odsetkami nalernymi od dnia 
wymagalno[ci do dnia zapEaty.
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UCHWADA Nr 221/XXXII/10 RADY GMINY BRZEZINY

z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie okre[lenia szczegóEowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapEaty lub 
rozkEadania na raty nalerno[ci pienięrnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 

Brzeziny i jej jednostkom podlegEym oraz wskazanie organów uprawnionych do udzielania tych ulg


