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ZaEącznik 
do uchwaEy Nr XXXIII/21/2010

 Rady Gminy GizaEki 
z dnia 29 czerwca 2010 r.

JEDNOLITY WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, ICH GRANIC I NUMERÓW ORAZ LICZBA RADNYCH 
WYBIERANYCH W OKRĘGACH WYBORCZYCH

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 217  – 21 –  Poz. 3948  
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146/ oraz art.92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ‐ Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57. poz.356/ uchwala się, co następuje: 
§1. W podziale Gminy Gizałki na okręgi wyborcze, ustalonym uchwałą Nr XXVIII/28/2002 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 czerwca  2002  r.  w sprawie  podziału  Gminy  Gizałki  na  okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  granic  i numerów  oraz  liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, wprowadza się następujące zmiany: 1)   w  okręgu wyborczym Nr  6 w  rubryce  określającej  granicę  okręgu wyborczego:  ‐ wyrazy  ”Tomice  Las,  Tomice Młynik” zastępuje się wyrazami „Tomice‐Las, Tomice‐Młynik”; 2)   w okręgu wyborczym Nr 7 w rubryce określającej granicę okręgu wyborczego: ‐ wyrazy „Gizałki Las” zastępuje się wyrazami „Gizałki‐Las”; 3)   skreśla się wszystkie pozycje w okręgu wyborczym Nr 8 4)   dotychczasowy okręg wyborczy Nr 9 określa się jako okręg wyborczy Nr 8, a ponadto w tym okręgu wyborczym w rubryce  określającej  granice  okręgu  wyborczego:  ‐  po  wyrazie  „Świerczyna”,  dodaje  się  wyrazy  „Kolonia Obory”; 5)   dotychczasowy okręg wyborczy Nr 10 określa się jako okręg wyborczy Nr 9 6)   dotychczasowy  okręg  wyborczy  Nr  11  określa  się  jako  okręg  wyborczy  Nr  10,  a ponadto  w tym  okręgu wyborczym w rubryce określającej liczbę wybieranych radnych: ‐ liczbę „1” zastępuje się liczbą „2” 7)   dotychczasowy okręg wyborczy Nr 12 określa się jako okręg wyborczy Nr 11 
§2.  Jednolity  wykaz  okręgów  wyborczych,  ich  granic  i numerów  oraz  liczbę  radnych  wybieranych  w każdym  okręgu wyborczym  z uwzględnieniem  zmian,  o których  mowa  w §1,  określa  załącznik  do  niniejszej  uchwały,  stanowiący  jej integralną część. 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 
§4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu. 
§5.  Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.   Przewodnicząca Rady Gminy Marianna Pietryga    Załącznik  do uchwały Nr XXXIII/21/2010  Rady Gminy Gizałki  z dnia 29 czerwca 2010 r.  

Jednolity wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczba radnych wybieranych w okręgach 
wyborczych  

Nr okręgu wyborczego Granice okręgów wyborczych (nazwy miejscowości ) Liczba wybieranych  
radnych 

1 Gizałki 2 
2 Nowa Wieś 1 
3 Obory, Ruda Wieczyńska 2 
4 Czołnochów, Leszczyca 1 
5 Szymanowice 1 
6 Tomice, Tomice-Las, Tomice-Młynik 2 
7 Gizałki-Las, Wierzchy 1 
8 Kolonia Ostrowska, Studzianka, Świerczyna, Kolonia Obory 1 
9 Toporów, Wronów 1 
10 Białobłoty, Krzyżówka 2 
11 Dziewiń Duży, Orlina Duża, Orlina Mała 1  

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. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami), Rada Miejska w Kórniku uchwala, co 
następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla dziaEek nr ewid. 391, 
392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, obręb geo-
dezyjny CzmoG, gm. Kórnik po stwierdzeniu jego 
zgodno[ci z ustaleniami studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny 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 okoEo 23 
ha poEorony w granicach okre[lonych na rysunku 
planu.

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

zagospodarowania przestrzennego dla dziaEek nr 
ewid. 391, 392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, 
obręb geodezyjny CzmoG, gm. Kórnikｦ, opracowa-

ny w skali 1: 1000, wraz z wyrysem ze studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego 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 
sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, nalerących do zadaG wEasnych gmi-
ny, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiący 
zaEącznik Nr 3 do niniejszej uchwaEy.

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

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

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

3)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą minimalną odlegEo[ć od 
linii rozgraniczającej, w jakiej mogą się znajdować 
budynki;
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4)  obsEudze komunikacyjnej ｠ nalery przez to ro-
zumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu 
pieszego, rowerowego i samochodowego;

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

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

7)  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;

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

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

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

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

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

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

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy;
5)  przeznaczenie terenu ｠ oznaczone barwą i 

symbolem literowym lub literowo-cyfrowym;
6)  strefa dopuszczalnego tymczasowego zago-

spodarowania;
7)  strefa ochronna napowietrznej linii elektroener-

getycznej.

§4. 1.  Ustala się następujące przeznaczenie te-
renów:

1)  tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami 1ZP i 2ZP;

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

3)  tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 1KDW i 2KDW;

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

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 i 
4, ustala się lokalizację sieci i urządzeG infrastruktu-
ry technicznej, a na terenach 1ZP i 2ZP dopuszcza 
się lokalizację infrastruktury technicznej, z zastrze-
reniem pozostaEych ustaleG planu.

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

1)  sytuowanie budynków zgodnie z wyznaczony-
mi na rysunku planu liniami zabudowy;

2)  dopuszczenie lokalizacji wyEącznie ogrodzeG 
arurowych;

3)  zakaz budowy nowych napowietrznych sieci 
infrastruktury technicznej, z wyEączeniem planowa-
nej linii elektroenergetycznej 110 kV, oznaczonej na 
rysunku planu.

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

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 
od utwardzenia fragmentów terenów;

2) w istniejącej zabudowie i w planowanych tym-
czasowych budynkach dopuszczenie stosowania 
indywidualnych systemów grzewczych, w tym 
energii elektrycznej, gazu, oleju opaEowego, energii 
sEonecznej, ciepEa ziemi oraz paliw odnawialnych z 
biomasy; zakaz stosowania węgla;

3) w istniejącej zabudowie i w planowanych tym-
czasowych budynkach odprowadzanie [cieków 
bytowych do szczelnych, bezodpEywowych zbior-
ników na nieczysto[ci oraz ich wywóz przez kon-
cesjonowanego przewopnika do miejsc wskazanych 
przez sEurby gminne;

4)  zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni 
[cieków;

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

6)  na terenie 1ZP rekultywację skEadowiska odpa-
dów, zgodnie z zasadami okre[lonymi w niniejszym 
planie i przepisami odrębnymi, w tym:

a)  rekultywację techniczną czaszy skEadowiska, 
w szczególno[ci:

- wyrównanie powierzchni wierzchowiny poprzez 
rozplanowanie istniejących odpadów oraz wykona-
nie warstwy przeciwerozyjnej o grubo[ci nie mniej-
szej nir 0,25 m,

- dopuszczenie zmiany uksztaEtowania skarp, w 
szczególno[ci skarp o nachyleniu większym nir 1:2 
oraz wykonanie warstwy przeciwerozyjnej o grubo-
[ci nie mniejszej nir 0,25 m,

- dopuszczenie wykorzystania odpadów do prac 
przy wykonaniu warstwy przeciwerozyjnej zgodnie 
z przepisami odrębnymi, z wyEączeniem odpadów 
komunalnych,

- wykonanie robót budowlanych dla zapewnienia 
stateczno[ci geotechnicznej skEadowiska,

b)  rekultywację biologiczną czaszy skEadowiska, 
w tym:

- wykonanie okrywy rekultywacyjnej, przy czym 
grubo[ć okrywy rekultywacyjnej na wierzchowinie 
skEadowiska nie more przekraczać 2,0 m,

- dopuszczenie wykorzystania odpadów do prac 
przy wykonaniu okrywy rekultywacyjnej zgodnie z 
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przepisami odrębnymi, z wyEączeniem odpadów ko-
munalnych,

- nasadzenia ro[linno[ci rekultywacyjnej, przy 
czym przy wprowadzaniu zieleni nakazuje się 
uwzględnienie ograniczeG wynikających z zastoso-
wanych rozwiązaG technicznych w projekcie rekul-
tywacji;

c)  lokalizację drogi na wierzchowinę bryEy skEa-
dowiska, zakoGczonej placem do zawracania pojaz-
dów,

d)  dopuszczenie lokalizacji pionowej [cianki 
szczelnej wokóE skEadowiska, przy czym wysoko[ć 
[cianki nie more przekraczać 0,5 m ponad planowa-
ny poziom terenu,

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

- rozbiórkę istniejących budynków i urządzeG 
technicznych,

-  wyrównanie terenu,
-  rekultywację zanieczyszczonych gruntów,
-  nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej,
-  wprowadzenie nasadzeG,
f)  rekultywację terenów po istniejących zbiorni-

kach na wody odciekowe i rowach obwodowych, 
w tym:

-  rozbiórkę istniejących zbiorników i rowów ob-
wodowych,

-  rekultywację zanieczyszczonych gruntów,
-  wyrównanie terenu,
-  nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej,
-  wprowadzenie nasadzeG,
g)  lokalizację studni i instalacji do odprowadzania 

gazu skEadowiskowego oraz urządzeG i instalacji dla 
prowadzenia badaG monitoringowych,

h)  lokalizację zbiorników bezodpEywowych na 
wody odciekowe ze skEadowiska oraz ich wywóz 
przez koncesjonowanego przewopnika do miejsc 
wskazanych przez sEurby gminne.

§7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
nie podejmuje się ustaleG.

§8. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje 
się ustaleG.

§9. 1.  W zakresie parametrów, wskapników 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 1ZP, ustala się:

1)  zieleG urządzoną o charakterze krajobrazowym;
2)  powierzchnię terenu biologicznie czynną ｠ nie 

mniejszą nir 80 %;
3)  dopuszczenie lokalizacji:
a)  ogrodzeG arurowych,
b)  dróg wewnętrznych,
c)  tablic informacyjnych,
d)  szyldów o powierzchni nie większej nir 1,0 m2 

na elewacjach budynków lub na odrodzeniach;
4)  zakaz lokalizacji urządzeG reklamowych.

2.  W zakresie parametrów, wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
2ZP, ustala się:

1)  zieleG urządzoną o charakterze izolacyjnym;
2)  powierzchnię terenu biologicznie czynną ｠ nie 

mniejszą nir 80 %;
3)  lokalizację planowanej napowietrznej linii elek-

troenergetycznej 110 kV, przy czym jej lokalizacja 
wraz z obszarem oddziaEywania obiektu nie more 
wykraczać poza strefę ochronną okre[loną na ry-
sunku planu;

4)  dopuszczenie lokalizacji:
a)  ogrodzeG arurowych,
b)  dróg wewnętrznych,
c)  tablic informacyjnych;
5)  zakaz lokalizacji urządzeG reklamowych.

§10. W zakresie parametrów, wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
RL, ustala się:

1)  sposób zagospodarowania i urytkowania tere-
nów zgodnie z przepisami odrębnymi;

2)  dopuszczenie lokalizacji dróg le[nych.

§11. W zakresie parametrów, wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
oznaczonych symbolem literowym KDW ustala się:

1)  szeroko[ć dróg wewnętrznych w liniach roz-
graniczających 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 
na drodze 1KDW.

§12. W zakresie parametrów, wskapników ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
oznaczonego symbolem E ustala się:

1)  lokalizację infrastruktury technicznej elektro-
energetycznej ｠ stacji transformatorowej;

2)  powierzchnię terenu biologicznie czynną ｠ nie 
mniejszą nir 10 %.

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

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

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

1)  zakaz zabudowy na terenie RL;
2)  na terenie 1ZP zakaz zabudowy z wyEączeniem 

budowli i instalacji związanych z funkcjonowaniem 
skEadowiska oraz dopuszczonych w planie;
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3)  na terenie 2ZP zakaz lokalizacji budynków;
4)  ograniczenie emisji haEasu w [rodowisku zwią-

zanego z dziaEalno[cią prowadzoną na terenie 1ZP 
do poziomów dopuszczalnych na granicy terenów 
sąsiadującej zabudowy zagrodowej, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi;

5)  ograniczenie emisji zanieczyszczeG na granicy 
dziaEki budowlanej zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)  zakaz lokalizacji zadrzewieG w strefach ochron-
nych linii elektroenergetycznych;

7)  zgEoszenie i oznakowanie obiektów budowla-
nych, stanowiących przeszkody lotnicze, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

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

1)  obsEugę komunikacyjną terenów:
a)  1ZP ｠ z dróg 1KDW i 2KDW,
b)  2ZP ｠ z drogi 2KDW,
c)  RL ｠ z dróg 1KDW,
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 dziaEkach 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 szczegól-
no[ci: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektro-
energetycznej i telekomunikacyjnej;

2)  dostęp do sieci, zgodnie z przepisami odręb-
nymi;

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 istniejącego ujęcia wody zlokalizowane-
go poza planem;

5)  w zakresie sieci kanalizacji deszczowej:
a)  powierzchniowe odprowadzenie wód opado-

wych i roztopowych z terenów utwardzonych do 
istniejących i planowanych kolektorów deszczo-
wych lub do ziemi, z uwzględnieniem przepisów 
odrębnych,

b)  lokalizację urządzeG podczyszczających wody 
opadowe i roztopowe z zanieczyszczonych po-
wierzchni szczelnych, przed wprowadzeniem do 
wód lub ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi;

6)  w zakresie sieci elektroenergetycznej:

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

b)  szeroko[ć strefy ochronnej dla napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 110 kV ｠ po 20,0 m w 
obu kierunkach od osi zaznaczonej na rysunku pla-
nu,

c)  dopuszczenie przebudowy linii napowietrznych 
na linie kablowe,

7)  dopuszczenie budowy linii telekomunikacyj-
nych wyEącznie jako kablowych.

§18. W zakresie tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzenia i urytkowania terenów ustala się na 
terenie ZP przez okres 25 lat od dnia wej[cia w ry-
cie niniejszego planu:

1)  dopuszczenie zagospodarowania, urządzenia i 
urytkowania terenów dla ujmowania, oczyszczania 
i wykorzystania gazu skEadowiskowego do celów 
energetycznych;

2)  dopuszczenie lokalizacji:
a)  instalacji do ujmowania, oczyszczania i wyko-

rzystania gazu skEadowiskowego,
b)  budynków i budowli w strefie okre[lonej na 

rysunku planu,
c)  pochodni wysokotemperaturowej,
d)  sieci elektroenergetycznej i stacji transforma-

torowej,
e)  dróg wewnętrznych i placów manewrowych;
3)  przy lokalizacji zabudowy zachowanie wyzna-

czonych w planie linii zabudowy;
4)  wysoko[ć budynków nie większą nir 6,0 m;
5)  lokalizację:
a)  miejsc postojowych w ilo[ci nie mniejszej nir 

3 miejsca postojowe na kardych 10 zatrudnionych, 
lecz nie mniej nir 2 miejsca postojowe;

b)  lokalizację miejsc przeEadunku i postoju w gra-
nicach wEasnej dziaEki dla obsEugi obiektów i tere-
nów samochodami cięrarowymi.

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

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

§21. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

 Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Irena Kaczmarek
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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 Miejskiej w Kórniku 
rozstrzyga, co następuje:

Do projektu planu wyEoronego do publicznego 
wglądu w terminie od 3 sierpnia 2009 r. do 14 
wrze[nia 2009 r. przewidzianym na wyEorenie do 
publicznego wglądu projektu planu miejscowe-
go wraz z prognozą oddziaEywania na [rodowisko 
oraz zbieranie uwag do projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla dziaEek nr 
ewid.: 391, 392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, 
obręb geodezyjny CzmoG, gm. Kórnik zostaEa wnie-
siona jedna uwaga. Uwaga ta zostaEa wniesiona 
przez firmę Sater Kórnik Sp. z o.o.

Tre[ć uwagi:
1. Wniosek o zmianę planowanego sposobu zago-

spodarowania dziaEek o nr ew. 392/4, 392/5, 392/6 
poEoronych w gm. Kórnik, obręb CzmoG i ich prze-
znaczenie pod poszerzenie skEadowiska odpadów 
komunalnych w Czmoniu, zgodnie z wnioskiem z 
29.05.08 r. o ustalenie na tym terenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego.

2. Plan przewiduje przeznaczenie dziaEek pod te-
reny zieleni urządzonej oraz dolesienia. Z punktu 
widzenia interesu gminy i jej mieszkaGców prioryte-
tową kwestią jest uregulowanie sytuacji powstaEej 
na skEadowisku w Czmoniu poprzez doprowadzenie 
do jego zamknięcia i rekultywacji. Niemiej w ocenie 
SpóEki rozwiązania przyjęte w projekcie są niemorli-
we do wykonania zwarywszy na wEa[ciwo[ci i ak-
tualny stan [rodowiska. Optymalny w tym zakresie 
wydaje się być pomysE przedstawiony przez SpóEkę, 
uwzględniający uwarunkowania techniczne i [rodo-
wiskowe.

3. SpóEka popiera koncepcję maksymalnego zago-
spodarowania zielenią obszaru istniejącego skEado-
wiska i terenów przylegEych oraz przeprowadzenia 
rekultywacji biologicznej. Pozostaje jednak na sta-
nowisku, re obecny stan techniczny skEadowiska, 
wymagający zniwelowania stopnia nachylenia skarp 
istniejącej kwatery nr IV (przy technicznej niemor-
liwo[ci wydobycia odpadów tworzących skarpy, a 
takre wychodzących poza obręb niecki, z uwagi na 
zaszEe w nich procesy biochemiczne niosące ryzy-
ko wybuchów i poraru) oraz ujęcia przedostających 
się do [rodowiska wód odciekowych uzasadnia jego 
poszerzenie, jako rozwiązanie naturalne i optymalne 
z punktu widzenia ochrony [rodowiska naturalnego. 

Chodzi o dostosowanie ksztaEtu planowanej kwate-
ry V do ksztaEtu i stanu istniejącej kwatery nr IV, 
która ma obudować jej trzy skarpy i uniemorliwić w 
ten sposób zaleganie odpadów na terenach do tego 
nieprzygotowanych. Propozycja rozbudowy zostaEa 
szczegóEowo przedstawiona we wniosku o ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podkre[lenia 
wymaga, re przedstawiona w nim koncepcja pozo-
staje w zgodzie z wymaganiami przepisów, w tym 
dotyczących ochrony [rodowiska oraz stanowi re-
alizację zaleceG organów administracji, niezalernych 
ekspertów oraz organizacji ekologicznych.

4. Uwzględnieniu koncepcji SpóEki w projekcie 
planu sprzyja fakt, re grunty otaczające skEado-
wisko nalerą do gorszych klas bonitacyjnych (IV i 
V), a czę[ć z nich pozostaje nieurytkami. Koncep-
cja zakEada przeznaczenie niewielkich terenów Eąk 
tak, re korzy[ci pEynące z zastosowania tego roz-
wiązania są o wiele dalej idące nir straty związane 
z innym nir rolnicze przeznaczeniem gruntów. Za-
stosowanie koncepcji SpóEki nie wyklucza przewi-
dzianej w planie rekultywacji biologicznej terenu i 
jego zagospodarowania zielenią, z wyEączeniem jed-
nak wykonania pionowej [cianki szczelnej, będącej 
rozwiązaniem nienaturalnym, niefunkcjonalnym i 
kosztownym. Propozycja poszerzenia skEadowiska, 
mająca zapobiegać migracji odcieków do wód pod-
ziemnych oraz zaleganiu odpadów na nieprzygoto-
wanym terenie jest ｠ zwarywszy na niedoskonaEo-
[ci koncepcji ujętej w projekcie planu rozwiązaniem 
optymalnym z punktu widzenia ochrony [rodowiska 
i bezpieczeGstwa mieszkaGców.

5. Przeznaczenie ww. gruntów pod rozbudowę 
skEadowiska nie pozostaje w sprzeczno[ci z zapi-
sami planów gospodarki odpadami, skoro ma ono 
prowadzić wEa[nie do zakEadanego w planach, bez-
piecznego jego zamknięcia.

6. Odnosząc się do zaEoreG przyjętych w projekcie 
planu nalery zauwaryć, re realizacja ekranu szczel-
nego ｠ gEównego zaproponowanego w nim rozwią-
zania technicznego zabezpieczającego [rodowisko 
｠ jest nie tylko rozwiązaniem sztucznym, rzadko 
stosowanym w praktyce, ale przede wszystkim nie-
skutecznym i godzącym w prawo wEasno[ci osób 
trzecich. Dla osiągnięcia celu, dla którego ekran ten 
miaEby być realizowany tj. zabezpieczenie [rodo-
wiska wód podziemnych przed zanieczyszczeniem 
wodami odciekowymi ｠ ekran musiaEby przebiegać 
przez nieruchomo[ci sąsiednie nalerące do osób 
trzecich. Nadto realizacja ekranu pozostawaEaby w 

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr LV/564/2010

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIADEK NR 

EWID.: 391, 392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 362/7, OBRĘB GEODEZYJNY CZMOF, GM. KÓRNIK
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sprzeczno[ci z przeznaczeniem gruntu przewidzia-
nym w planie. Z kolei jego wybudowanie w dotych-
czasowych granicach inwestycji nie speEniaEoby 
swojej funkcji zwarywszy na rozlegEe zanieczysz-
czenie terenu. Rozwiązanie zastosowane w planie, 
jedyne, które ma stanowić zabezpieczenie dla [ro-
dowiska, jest więc obarczone wadami, poddającymi 
w wątpliwo[ć sEuszno[ć jego zastosowania.

7. Koncepcja opisana w planie nie przedstawia 
rozwiązaG technicznych w zakresie największego 
problemu, tj. stabilno[ci bryEy skEadowiska ｠ nie 
rozwiązuje koncepcji zmiany kąta nachylenia skarp. 
Nie zapewnia więc zabezpieczenia skEadowiska w 
peEnym zakresie.

8. Podsumowując ｠ koncepcja rekultywacji skEa-
dowiska przedstawiona w projekcie planu, w razie 
jej realizacji w dotychczasowych granicach inwe-
stycji ｠ nie stanowi rozwiązania zaistniaEej sytuacji 
związanej z zanieczyszczeniem [rodowiska, za[ 
przy jej realizacji na dziaEkach sąsiednich i dalszych 
｠ godzi w prawa osób trzecich i sposób przeznacze-
nia gruntów w planie.

Wnoszę o uwzględnienie ww. uwag i opracowa-
nia planu miejscowego w sposób z nimi zgodny.

Do uwagi doEączono opinię Stowarzyszenia Zielo-
ni Rzeczypospolitej Polskiej, PeEnomocnictwo oraz 
wniosek o wydanie decyzji lokalizacji celu publicz-
nego.

Rozstrzygnięcie: Rada Miejska w Kórniku nie 
uwzględnia uwagi.

Uzasadnienie:
1. Wniosek o rozbudowę nieczynnego skEadowi-

ska odpadów w Czmoniu, polegającą na obudowa-
niu istniejącej IV kwatery kolejną kwaterą V w spo-
sób, który zniweluje niewEa[ciwe nachylenie skarp 
jest niezgodny z polityką przestrzenną gminy Kór-
nik, wyraroną w Studium uwarunkowaG i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Kór-
nik. Uwzględnienie wniosku jest niemorliwe wobec 
konieczno[ci sporządzenia planu zgodnie z ustale-
niami studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego (art. 15 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Obowiązujący plan gospodarki odpadami dla 
gminy Kórnik równier nie przewiduje dalszej roz-
budowy i eksploatacji skEadowiska odpadów w 
Czmoniu i zakEada w latach 2004 ｠ 2010 wywóz 
odpadów poza gminę. Równier w Planie gospodar-
ki odpadami dla woj. wielkopolskiego (2008), skEa-
dowisko odpadów w Czmoniu nie znajduje się w 
wykazie skEadowisk, na które mają być kierowane 
odpady. Odpady powstające na terenie gm. Kórnik 
kierowane mają być do zakEadu zagospodarowania 
odpadów w Jarocinie. W związku z tym skEadowi-
sko odpadów w Czmoniu powinno zostać zamknię-
te i zrekultywowane. Wniosek spóEki Sater Kórnik 
nie jest zatem spójny z ww. planami gospodarki od-
padami.

3. Opracowana przez firmę ECO2 Sp. z o.o. 
ｧKoncepcja rekultywacji skEadowiska odpadów ko-

munalnych w miejscowo[ci CzmoG gmina Kórnikｦ 
WrocEaw 2008, wskazuje morliwo[ć biologicznej 
rekultywacji skEadowiska w Czmoniu bez koniecz-
no[ci budowy V kwatery. Koncepcja zakEada:

1) uksztaEtowanie skarp i korony skEadowiska po-
przez:

a) wyrównanie powierzchni korony,
b) wyprofilowanie skarp z wykorzystaniem war-

stwy przeciwerozyjnej, z morliwo[cią zastosowania 
zamiennych odpadów wymienionych w przepisach 
odrębnych po ich uprzednim przygotowaniu (krusze-
niu), z wyEączeniem odpadów komunalnych,

c) wykonanie okrywy rekultywacyjnej z gruntu in-
ertnego lub z zastosowaniem mieszanki odpadów 
(odpadów paleniskowych popioEo-rurlowych z od-
wodnionymi osadami [ciekowymi),

2) rekultywacji biologicznej (biomasy antyerozyj-
ne, hydroobsiew, po kilku latach morliwo[ć zadrze-
wienia),

3) budowie dróg i placów manewrowych,
4) lokalizacji pionowego ekranu szczelnego dla eli-

minacji filtracji odcieków ze skEadowiska w gEąb do 
wód podziemnych,

5) budowie studni odgazowujących.
Koncepcja okre[la równier zasady prowadzenia 

monitoringu oraz odgazowania skEadowiska z anali-
zą morliwo[ci odzyskania biogazu.

Koncepcja opracowania przez firmę ECO2 Sp.  
z o.o. stanowi alternatywę w stosunku do propono-
wanej przez SpóEkę Sater Kórnik metody rekultywa-
cji skEadowiska odpadów w Czmoniu.

4. W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego dla dziaEek nr ewid.: 391, 392/1, 392/4, 
392/5, 392/6, 392/7, obręb geodezyjny CzmoG, gm. 
Kórnik ustalono docelowe przeznaczenie i sposób 
zagospodarowania terenu nieczynnego skEadowiska 
odpadów w Czmoniu, które uwzględniają metodę 
rekultywacji, opracowaną przez firmę ECO2 Sp.  
z o.o. Zaplanowany przebieg linii rozgraniczających 
terenu 1ZP uwzględnia konieczno[ć wyprofilowania 
skarp bryEy skEadowiska dla uzyskania spadków o 
kątach nachylenia zabezpieczających stateczno[ć 
skarp. Do projektu planu zostaEa równier opraco-
wana prognoza oddziaEywania na [rodowisko, która 
oceniEa wpEyw zaplanowanych rozwiązaG na [rodo-
wisko. Dodatkowo projekt planu wraz z ww. pro-
gnozą zostaE poddany procedurze formalno-praw-
nej, przewidzianej w art. 17 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, oraz uzyskaE po-
zytywne opinie i uzgodnienia wEa[ciwych organów, 
w tym organów ochrony [rodowiska. Rozwiązania 
przyjęte w planie spotkaEy się równier z aprobatą 
mieszkaGców gminy CzmoG, którzy licznie zgroma-
dzili się na dyskusji publicznej w trakcie wyEorenia 
projektu planu do publicznego wglądu w dniu 17 
sierpnia 2009 r. Nalery zatem uznać, re przyjęte 
w planie rozwiązania są poprawne i akceptowane 
spoEecznie.

5. Poniewar zEorone uwagi do planu stoją w 
sprzeczno[ci z ustaleniami studium uwarunkowaG 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Kórnik, a zaproponowane w planie rozwiązania 
dotyczące kierunku i sposobu rekultywacji nieczyn-
nego skEadowiska odpadów w Czmoniu uzyskaEy 

aprobatę wEa[ciwych organów opiniujących i uzgad-
niających plany miejscowe oraz akceptacje spoEecz-
ną, uzasadnionym jest nieuwzględnienie uwagi fir-
my Sater Kórnik Sp. z o.o.

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 
pópniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kórniku 
rozstrzyga, co następuje:

§1. 1. W niniejszym planie nie przewiduje się bu-
dowy sieci drogowej i infrastruktury technicznej w 
zakresie nalerącym do zadaG wEasnych gminy. Plan 
nie powoduje skutków finansowych, stanowiących 
obciąrenie dla budretu gminy oraz nie wymaga 
okre[lenia zasad finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury drogowej i technicznej, które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy.

2. W ustaleniach planu przewiduje się rekultywa-
cję skEadowiska odpadów innych nir niebezpieczne i 
obojętne w Czmoniu, które nie funkcjonuje od 2005 
r. Koszty rekultywacji, zgodnie z art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rol-
nych i le[nych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
121, poz. 1266 z pópn. zm.), ponosi osoba powo-
dująca utratę lub ograniczenie warto[ci urytkowej 
gruntów. W związku z 20% udziaEem Gminy Kórnik 
w SpóEce ｧSater Kórnikｦ Sp. z o.o. przewidywane 
koszty związane z rekultywacją nieczynnego skEa-
dowiska odpadów w Czmoniu mogą obciąryć bu-
dret gminy w stopniu okre[lonym w dokumentach 
powoEujących do rycia ww. spóEkę.

3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami re-
alizowane będą zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrębnych.

4. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre-
[lonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, stanowić będą zapisy uchwaE budretowych 
Gminy Kórnik.

5. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG ustalone będzie wedEug 
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu 
uchwaE budretowych Gminy Kórnik.

6. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków

§2. 1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać 
się poprzez:

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

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych, w tym 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Zrodowiska,

d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr LV/564/2010

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJ-
SCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIADEK NR EWID.: 391, 392/1, 

392/4, 392/5, 392/6, 392/7, OBRĘB GEODEZYJNY CZMOF, GM. KÓRNIK INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ O ZASADACH 

ICH FINANSOWANIA


