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UCHWADA Nr XLIV/441/2009 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z	dnia	16	wrze[nia	2009	r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dziaEki oznaczone 
nr ewid.: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103 i 104 poEorone w Koninku

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	i	art.	40	ust.	1	
ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gmin-
nym	(Dz.U.	z	2001	r.	Nr	142	poz.	1591	ze	zm.),	
art.	20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	pla-
nowaniu	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	z	
2003	r.	Nr	80	poz.	717	ze	zm.),	Rada	Miejska	w	
Kórniku	uchwala	co	następuje:

ROZDZIAD	I
Przepisy ogólne

§1.1.	Uchwala	się	zmianę	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	 przestrzennego	 dla	 dziaEek	 ozna-
czonych	nr	ewid.:	95,	96,	97,	98,	99,	100,	101,	
103	i	104	poEoronych	w	Koninku,	zwaną	dalej	pla-
nem.

2.	Planem	obejmuje	się	obszar	o	powierzchni	ok.	
22,81	ha.

3.	Stwierdza	się	 zgodno[ć	ustaleG	planu	ze	stu-
dium	 uwarunkowaG	 i	 kierunków	 zagospodarowa-
nia	 przestrzennego	 gminy	 Kórnik.	 (uchwalonego	
UchwaEą	Nr	XXIX/317/08	Rady	Miejskiej	w	Kórniku	
z	dnia	8	papdziernika	2008	r.).

4.	 Niniejsza	 uchwaEa	 obowiązuje	 na	 obszarze,	
którego	 granice	 okre[la	 rysunek,	 zwany	 dalej	 ry-
sunkiem	planu,	zatytuEowany	ｧZmiana	miejscowego	
planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	 w	 Konin-
ku,	gmina	Kórnik	dla	dziaEek	o	nr	ewid.	95,	96,	97,	
98,	99,	100,	101,	103	i	104ｦ,	opracowany	w	skali	
1:1.000.

5.	ZaEącznikiem	nr	1	do	uchwaEy	jest	rysunek	pla-
nu.

6.	ZaEącznikiem	nr	2	do	uchwaEy	jest	rozstrzygnię-
cie	sposobu	rozpatrzenia	uwag	do	projektu	planu.

7.	 ZaEącznikiem	 nr	 3	 do	 uchwaEy	 jest	 rozstrzy-
gnięcie	 o	 sposobie	 realizacji,	 zapisanych	 w	 planie	
inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej,	któ-
re	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	oraz	zasad	ich	
finansowania.

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

1)	planie	-	nalery	przez	to	rozumieć	ustalenia	pla-
nu,	o	których	mowa	w	niniejszej	uchwale;

2)	 uchwale	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 niniejszą	
UchwaEę	Rady	Miejskiej	w	Kórniku;

3)	rysunku	planu	-	nalery	przez	to	rozumieć	rysu-
nek	planu,	stanowiący	zaEącznik	nr	1	do	niniej-
szej	uchwaEy;

4)	obszarze	-	nalery	przez	to	rozumieć	obszar	ob-
jęty	niniejszym	planem,	w	granicach	przedsta-
wionych	na	rysunku	planu;

5)	terenie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	czę[ć	obsza-
ru	wydzieloną	liniami	rozgraniczającymi	wraz	z	
odpowiednim	symbolem;

6)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	
to	rozumieć	linię	okre[lającą	najmniejszą	odle-
gEo[ć,	w	jakiej	mogą	znalepć	się	budynki	od	linii	
rozgraniczającej	 terenu,	z	wyEączeniem	czę[ci	
gararowej	 budynku,	 dla	 której	 dopuszcza	 się	
lokalizację	w	granicy	dziaEki;

7)	obowiązującej	linii	zabudowy	-	nalery	przez	to	
rozumieć	 linię	wyznaczoną	na	 rysunku	planu,	
okre[lającą	usytuowanie	frontowej,	dominują-
cej	[ciany	budynku	z	wyEączeniem	detali	wy-
stroju	 architektonicznego	 takich	 jak	 balkony,	
tarasy,	gzymsy,	wykusze	 i	ganki,	oraz	czę[ci	
gararowej	 budynku,	 dla	 której	 dopuszcza	 się	
lokalizację	w	granicy	dziaEki;

8)	usEugach	｠	nalery	przez	to	rozumieć	dziaEalno[ć	
usEugową	 i	 handlową	 w	 rozumieniu	 Polskiej	
Klasyfikacji	DziaEalno[ci;

9)	usEugach	nieuciąrliwych	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	usEugi,	których	oddziaEywanie	nie	powo-
duje	 przekroczenia	 standardów	 jako[ci	 [rodo-
wiska	okre[lonych	przepisami	odrębnymi,	poza	
terenem	 do	 którego	 inwestor	 posiada	 tytuE	
prawny;

10)	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 ｠	 oznacza	
powierzchnię	 terenu	 w	 rozumieniu	 przepisów	
odrębnych;

11)	 przedsięwzięciach	 mogących	 znacząco	 od-
dziaEywać	 na	 [rodowisko	 ｠	 nalery	 przez	 to	
rozumieć	przedsięwzięcia	okre[lone	w	przepi-
sach	odrębnych;

12)	przepisach	odrębnych	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	obowiązujące	przepisy	ustaw	wraz	z	ak-
tami	wykonawczymi.

ROZDZIAD	II
Przepisy szczegóEowe

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania

§3.	1.	Dla	terenów	oznaczonych	na	rysunku	planu	
symbolem	 1	 MN	 ｠	 23	 MN	 ustala	 się	 przeznacze-
nie	 na	 lokalizację	 zabudowy	mieszkaniowej	 jedno-
rodzinnej.

2.	Zabudowa	mieszkaniowa	realizowana	w	typie	
zabudowy	wolno	stojącej	lub	szeregowej	-	o	jednoli-
tym	typie	na	poszczególnych	kwartaEach	zabudowy.

3.	Na	 terenach	 oznaczonych	 symbolem	10	MN,	
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15	MN,	17	MN	dopuszcza	się	realizację	zabudowy	
blipniaczej.

4.	Dopuszcza	 się	 realizację	wydzielonych	miejsc	
parkingowych.

§4.1.	Dla	terenów	oznaczonych	na	rysunku	planu	
symbolem	1	MW	｠	4	MW	ustala	się	przeznaczenie	
na	lokalizację	zabudowy	mieszkaniowej	wielorodzin-
nej,	realizowanej	w	typie	zabudowy	wolno	stojącej.

2.	 Dopuszcza	 się	 realizację	 max.	 6	 budynków	
mieszkalnych	 na	 kardym	 kwartale	 przeznaczonym	
pod	zabudowę	mieszkaniową	wielorodzinną.

3.	 Dopuszcza	 się	 realizację	 wolnostojących	 bu-
dynków	recepcji	i	portierni.

4.	Dopuszcza	się	morliwo[ć	wbudowania	w	parte-
rach	budynków	mieszkalnych	nieuciąrliwych	usEug	
towarzyszących	zabudowie	mieszkaniowej,	w	tym	
na	terenie	oznaczonym	symbolem	1	MW,	2	MW,	3	
MW	szkoEy	 i	 przedszkola,	 z	wykorzystaniem	 tylko	
dla	potrzeb	nowo	powstającego	osiedla.

5.	 Dopuszcza	 się	 morliwo[ć	 realizacji	 1	 kondy-
gnacji	podziemnej	z	przeznaczeniem	na	garare,	po-
mieszczenia	techniczne	lub	gospodarcze.

6.	Dopuszcza	 się	 realizację	wydzielonych	miejsc	
parkingowych.

§5.1.	Dla	terenów	oznaczonych	na	rysunku	planu	
symbolem	1	U,	2	U,	ustala	się	przeznaczenie	na	cele	
zabudowy	usEugowej.

2.	Dopuszcza	się	lokalizację	nieuciąrliwych	usEug,	
w	szczególno[ci	usEug	handlu,	gastronomii,	kaplicy	i	
innych	bezpo[rednio	związanych	z	obsEugą	terenów	
mieszkaniowych.

3.	 Ustala	 się	 zakaz	 lokalizowania	 przedsięwzięć	
mogących	znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko,	z	
wyjątkiem	inwestycji	celu	publicznego.

4.	Dopuszcza	się	realizację	obiektów	maEej	archi-
tektury	oraz	mola.

§6.1.	Dla	 terenu	oznaczonego	na	 rysunku	planu	
symbolem	 US,	 ustala	 się	 przeznaczenie	 na	 tereny	
sportu	i	rekreacji.

2.	 Dopuszcza	 się	 lokalizację	 boisk	 sportowych	
oraz	placów	zabaw,	mola	wraz	z	innymi	urządzenia-
mi	sEurącymi	sportowi	i	rekreacji.

3.	Ustala	się	zakaz	realizacji	zabudowy	kubaturo-
wej,	z	wyEączeniem	elementów	maEej	architektury.

§7.1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	 WS,	
ustala	się	przeznaczenie	na	wody	powierzchniowe.

2.	W	planie	wyznacza	się	teren	istniejącego	sta-
wu.

3.	Dopuszcza	się	zmianę	wielko[ci	i	uksztaEtowa-
nia	zbiornika	wodnego	celem	regulacji	 linii	brzego-
wej,	zgodnie	z	rysunkiem	planu.

§8. Dla	terenów	oznaczonych	symbolem	ZP,	usta-
la	się:

1)	przeznaczenie	terenu	na	zieleG	urządzoną	｠	par-
kową,	ogrody,	i	zieleG	towarzyszącą	obiektom	

budowlanym;
2)	 zakaz	 lokalizacji	 zabudowy	 kubaturowej,	 za	

wyjątkiem	 obiektów	 maEej	 architektury	 oraz	
urządzeG	o	których	mowa	w	pkt	4);

3)	wprowadzanie	nowych	nasadzeG	drzew	i	krze-
wów	zgodnie	z	warunkami	siedliskowymi;

4)	 dopuszcza	 się	 prowadzenie	 sieci	 i	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.

§9.1.	Wyznacza	 się	 tereny	dróg	wewnętrznych,	
oznaczonych	 na	 rysunku	 planu	 symbolem	1	KDW	
｠	16	KDW.

2.	 Tereny	 wymienione	 w	 ust.	 1	 stanowią	 prze-
strzeG	do	realizacji	urządzeG	podziemnych.

§10.	Wyznacza	się	teren	drogi	publicznej	powia-
towej,	oznaczonej	na	rysunku	planu	symbolem	KDP.

§11.	Wyznacza	się	 teren	drogi	publicznej,	ozna-
czony	na	rysunku	planu	symbolem	KD.

§12.	Wyznacza	się	 tereny	dróg	wewnętrznych	 -	
ciągi	piesze	oznaczone	na	rysunku	planu	symbolem	
1	KDWx,	2	KDWx.

§13.1.	Wyznacza	 się	 tereny	 infrastruktury	 tech-
nicznej,	 oznaczone	 na	 rysunku	 planu	 symbolem	1	
IT	-	4	IT.

2.	Dopuszcza	się	lokalizację	obiektów	i	urządzeG	
infrastruktury	 technicznej	 typu	 stacja	 transforma-
torowa,	 stacja	 wodociągowa,	 podziemne	 zbiorniki	
na	nieczysto[ci	ciekEe,	kotEownia	oraz	inne	obiekty	
i	 urządzenia	 sEurące	 obsEudze	 technicznej	 obszaru	
objętego	planem.

§14.	Na	obszarze	objętym	planem	dopuszcza	się	
prowadzenie	sieci	infrastruktury	technicznej,	i	reali-
zację	urządzeG	infrastruktury	technicznej	sEurących	
obsEudze	terenu.

§15.	Na	rysunku	planu	linię	rozgraniczającą	tereny	
o	rórnym	przeznaczeniu	lub	rórnych	zasadach	zago-
spodarowania	oznaczono	linią	ciągEą.

Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego

§16.1.	Budynki	muszą	być	realizowane	zgodnie	z	
nieprzekraczalnymi	 i	 obowiązującymi	 liniami	 zabu-
dowy	okre[lonymi	w	§23,	oraz	na	rysunku	planu.

2.	Zakaz	stosowania	ogrodzeG	peEnych	i	wykona-
nych	z	prefabrykowanych	elementów	relbetowych.

3.	Czę[ć	biologicznie	czynną	dziaEek	nalery	urzą-
dzać	poprzez	nasadzenia	ro[linno[ci	z	udziaEem	ga-
tunków	zimozielonych.

4.	 UksztaEtowania	 wymagają	 kompozycje	 zieleni	
na	terenach	oznaczonych	symbolem	ZP.

Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego
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§17.	1.	Zagospodarowanie	i	urytkowanie	obszaru	
objętego	planem	musi	uwzględniać	jego	poEorenie	w	
ramach	czwartorzędowego	zbiornika	wód	podziem-
nych,	 GEównego	 Zbiornika	 Wód	 Podziemnych	 nr	
144	｠	Wielkopolska	Dolina	Kopalna,	zaliczonego	do	
obszaru	wysokiej	ochrony,	i	być	zgodne	z	obowią-
zującymi	w	tym	zakresie	przepisami,	w	szczególno-
[ci	 w	 zakresie	 prowadzenia	 wEa[ciwej	 gospodarki	
wodno	-	[ciekowej.

2.	Na	obszarze	objętym	planem,	tam	gdzie	morli-
we,	w	maksymalnym	stopniu	nalery	zachować	ist-
niejący	warto[ciowy	drzewostan.

3.	W	przypadku	konieczno[ci	wycinki	drzew	ko-
lidujących	 z	 planowanym	 przeznaczeniem	 terenu	
konieczne	 jest	 uzyskanie	 stosownego	 zezwolenia	
przed	rozpoczęciem	realizacji	inwestycji.

4.	Czę[ć	biologicznie	czynną	dziaEek	nalery	urzą-
dzać	 poprzez	 nasadzenia	 ro[linno[ci	 z	 udziaEem	
gatunków	 zimozielonych,	 charakterystycznych	 dla	
danego	 siedliska	 przyrodniczego,	 z	 zapewnieniem	
wEa[ciwej	kompozycji	zieleni.

5.	Nalery	zachować	funkcjonowanie	systemu	me-
lioracyjnego.

6.	 W	 przypadku	 naruszenia	 istniejącego	 syste-
mu	 melioracyjnego	 nalery	 zapewnić	 rozwiązania	
zapewniające	 jego	 prawidEowe	 funkcjonowanie;	w	
tym	 celu	 dopuszcza	 się	 realizację	 nowych	 syste-
mów	 melioracji	 i	 przebudowy	 istniejących	 rowów	
po	uzgodnieniu	z	wEa[ciwym	zarządcą	sieci.

7.	 Zakazuje	 się	 odprowadzania	 zanieczyszczeG,	
szczególnie	 substancji	 biogennych,	 organicznych	 i	
toksycznych	do	gruntu,	rowu	melioracyjnego	i	sta-
wu.

8.	Masy	ziemne,	w	szczególno[ci	wierzchnie,	naj-
bardziej	 ryzne	 warstwy	 gleby,	 przemieszczane	 w	
trakcie	prowadzonych	prac	budowlanych,	nalery	w	
pierwszej	 kolejno[ci	 zagospodarować	w	granicach	
dziaEki,	 a	w	 sytuacji	 kiedy	 nie	 będą	mogEy	 być	w	
ten	sposób	wykorzystane,	 traktować	 jako	odpad	 i	
zagospodarować	 zgodnie	 z	 gminnym	 programem	
gospodarki	odpadami.

9.	Z	zakresu	ochrony	przed	haEasem	ustala	się:
1)	na	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-

dzinnej	-	MN,	obowiązują	dopuszczalne	pozio-
my	 haEasu	 jak	 dla	 terenów	 zabudowy	 miesz-
kaniowej	jednorodzinnej,	zgodnie	z	przepisami	
odrębnymi;

2)	na	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	wieloro-
dzinnej	｠	1	MW,	2	MW,	obowiązują	dopusz-
czalne	 poziomy	 haEasu	 jak	 dla	 terenów	 zabu-
dowy	mieszkaniowej	wielorodzinnej,	zgodnie	z	
przepisami	odrębnymi;

3)	na	terenach	zabudowy	mieszkaniowej	wieloro-
dzinnej	3	MW,	4	MW,	obowiązują	dopuszczal-
ne	poziomy	haEasu	jak	dla	terenów	zabudowy	
mieszkaniowej	 wielorodzinnej,	 oraz	 terenów	
związanych	ze	staEym	lub	czasowym	pobytem	
dzieci	i	mEodziery,	zgodnie	z	przepisami	odręb-
nymi;

4)	na	terenach	zabudowy	usEugowej	｠	U,	obowią-

zują	dopuszczalne	poziomy	haEasu,	 jak	dla	te-
renów	mieszkaniowo	-	usEugowych,	zgodnie	z	
przepisami	odrębnymi;

5)	na	 terenach	sportu	 i	 rekreacji	｠	US,	oraz	zie-
leni	urządzonej	-	ZP,	obowiązują	dopuszczalne	
poziomy	haEasu	 jak	dla	 terenów	rekreacyjno	 -	
wypoczynkowych,	zgodnie	z	przepisami	odręb-
nymi.

10.	Wszelkie	inwestycje	muszą	speEniać	wymogi	
ochrony	[rodowiska	przyrodniczego.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków, oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§18.1.	 Na	 rysunku	 planu	 wyznaczono	 strefę	
ochrony	stanowisk	archeologicznych.

2.	Dla	ochrony	archeologicznego	dziedzictwa	kul-
turowego	w	granicach	strefy	ochrony	stanowisk	ar-
cheologicznych	 ustala	 się	 obowiązek	 prowadzenia	
badaG	 archeologicznych	 przy	 realizacji	 inwestycji	
związanych	z	zagospodarowaniem	i	zabudowaniem	
terenu,	a	wymagających	prac	ziemnych	w	zakresie	
uzgodnionym	 pozwoleniem	 Wielkopolskiego	 Woje-
wódzkiego	 Konserwatora	 Zabytków	 w	 Poznaniu,	
przed	wydaniem	decyzji	o	pozwoleniu	na	budowę.

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych

§19.1.	 Na	 obszarze	 objętym	 planem	 dopuszcza	
się	lokalizację	obiektów	maEej	architektury,	urządzeG	
technicznych,	 parkingów	 oraz	 zieleni,	 pod	 warun-
kiem	 nie	 kolidowania	 z	 ukEadem	 komunikacyjnym	
oraz	sieciami	infrastruktury	technicznej.

2.	Przestrzenie	publiczne	nalery	urządzać	z	udzia-
Eem	zieleni	towarzyszącej.

3.	Wprowadzanie	 tablic	 informacyjnych	 i	 reklam	
dopuszczalne	jest	pod	warunkiem	zachowania	wy-
soko[ci	 nie	 zagrarającej	 ruchu	 pieszych,	 oraz	 do-
stosowaniem	wielko[cią	 i	 kolorystyką	 do	miejsca,	
gdzie	mają	być	zlokalizowane.

4.	 W	 rejonie	 drogi	 powiatowej	 ustala	 się	 zakaz	
ustawiania	 reklam	 i	 tablic	 informacyjnych	w	miej-
scach	i	w	sposób	utrudniający	czytelno[ć	informacji	
drogowskazowej.

5.	 O[wietlenie	 obiektów	 zrealizowanych	 na	 ob-
szarze	planu	nie	more	wpEywać	ujemnie	na	drogę	
powiatową.

6.	Na	obszarze	objętym	planem	ustala	się	zakaz	
lokalizacji	 tymczasowych	 obiektów	 usEugowo	 ｠	
handlowych.

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

zabudowy

§20.	Dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	jedno-
rodzinnej	MN,	przyjmuje	się	następujące	ustalenia.

1.	Dla	terenów	oznaczonych	symbolem	1	MN,	22	
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MN	ustala	się:
1)	wysoko[ć	budynków	mieszkalnych	-	do	II	kon-

dygnacji	nadziemnych,	z	zakazem	realizacji	bu-
dynków	o	wysoko[ci	powyrej	8,5	m;

2)	 wysoko[ć	 budynków	 gararowych	 ｠	 I	 kondy-
gnacja,	max.	5	m	w	najwyrszym	punkcie	da-
chu;

3)	rozwiązanie	dachów	jako	pEaskie;
4)	budynki	gararowe	 jako	wbudowane	 lub	przy-

budowane	 do	 budynków	 mieszkalnych;	 z	 za-
kazem	realizacji	garary	na	terenie	oznaczonym	
symbolem	 22	 MN	 w	 tylnej	 granicy	 dziaEki,	
przylegEej	do	lasu;

5)	 stosowanie	 ogrodzeG	 arurowych,	 z	 zakazem	
realizacji	 ogrodzeG	 z	 prefabrykatów	 relbeto-
wych;

6)	 minimalną	 powierzchnię	 zieleni	 ｠	 25%	 po-
wierzchni	dziaEki;

7)	 maksymalną	 powierzchnię	 zabudowy	 ｠	 45%	
powierzchni	dziaEki.

2.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	2	MN	ustala	
się:

1)	wysoko[ć	budynków	mieszkalnych	-	do	II	kon-
dygnacji	nadziemnych,	z	zakazem	realizacji	bu-
dynków	o	wysoko[ci	powyrej	8,5	m;

2)	 wysoko[ć	 budynków	 gararowych	 ｠	 I	 kondy-
gnacja,	max.	5	m	w	najwyrszym	punkcie	da-
chu;

3)	rozwiązanie	dachów	jako	pEaskie;
4)	budynki	gararowe	jako	wbudowane	lub	przybu-

dowane	do	budynków	mieszkalnych;
5)	 stosowanie	 ogrodzeG	 arurowych,	 z	 zakazem	

realizacji	 ogrodzeG	 z	 prefabrykatów	 relbeto-
wych;

6)	 minimalną	 powierzchnię	 zieleni	 ｠	 30%	 po-
wierzchni	terenu;

7)	 maksymalną	 powierzchnię	 zabudowy	 ｠	 40%	
powierzchni	dziaEki.

2.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	3	MN	ustala	
się:

1)	wysoko[ć	budynków	mieszkalnych	-	do	II	kon-
dygnacji	nadziemnych,	z	zakazem	realizacji	bu-
dynków	o	wysoko[ci	powyrej	8	m;

2)	rozwiązanie	dachów	jako	pEaskie;
3)	 budynki	 gararowe	wbudowane	do	budynków	

mieszkalnych;
4)	 stosowanie	 ogrodzeG	 arurowych,	 z	 zakazem	

realizacji	 ogrodzeG	 z	 prefabrykatów	 relbeto-
wych;

5)	 minimalną	 powierzchnię	 zieleni	 ｠	 15%	 po-
wierzchni	terenu;

6)	 maksymalną	 powierzchnię	 zabudowy	 ｠	 45%	
powierzchni	dziaEki.

3.	Dla	terenów	oznaczonych	symbolem	4	MN,	6	
MN,	8	MN,	10	MN,	13	MN,	15	MN,	17	MN,	19	MN,	
20	MN,	21	MN	ustala	się:

1)	wysoko[ć	budynków	mieszkalnych	-	do	II	kon-
dygnacji	nadziemnych,	z	zakazem	realizacji	bu-
dynków	o	wysoko[ci	powyrej	8,5	m;

2)	 wysoko[ć	 budynków	 gararowych	 ｠	 I	 kondy-

gnacja,	max.	5	m	w	najwyrszym	punkcie	da-
chu;

3)	rozwiązanie	dachów	jako	pEaskie;
4)	budynki	gararowe	jako	wbudowane	lub	przybu-

dowane	do	budynków	mieszkalnych;
5)	 stosowanie	 ogrodzeG	 arurowych,	 z	 zakazem	

realizacji	 ogrodzeG	 z	 prefabrykatów	 relbeto-
wych;

6)	 minimalną	 powierzchnię	 zieleni	 ｠	 20%	 po-
wierzchni	dziaEki;

7)	 maksymalną	 powierzchnię	 zabudowy	 ｠	 50%	
powierzchni	dziaEki.

4.	Dla	terenów	oznaczonych	symbolem	5	MN,	7	
MN,	9	MN,	11	MN,	14	MN,	16	MN,	18	MN	ustala	
się:

1)	wysoko[ć	budynków	mieszkalnych	-	do	II	kon-
dygnacji	nadziemnych,	z	zakazem	realizacji	bu-
dynków	o	wysoko[ci	powyrej	8,5	m;

2)	 wysoko[ć	 budynków	 gararowych	 ｠	 I	 kondy-
gnacja,	max.	5	m	w	najwyrszym	punkcie	da-
chu;

3)	rozwiązanie	dachów	jako	pEaskie;
4)	budynki	gararowe	jako	wbudowane	lub	przybu-

dowane	do	budynków	mieszkalnych;
5)	 stosowanie	 ogrodzeG	 arurowych,	 z	 zakazem	

realizacji	 ogrodzeG	 z	 prefabrykatów	 relbeto-
wych;

6)	 minimalną	 powierzchnię	 zieleni	 ｠	 10%	 po-
wierzchni	dziaEki;

7)	 maksymalną	 powierzchnię	 zabudowy	 ｠	 70%	
powierzchni	dziaEki;

8)	ustala	się	obowiązek	zapewnienia	miejsc	par-
kingowych	w	ramach	wEasnej	posesji.

5.	Dla	 terenów	oznaczonych	 symbolem	12	MN,	
23	MN	ustala	się:

1)	wysoko[ć	budynków	mieszkalnych	-	do	II	kon-
dygnacji	nadziemnych,	z	zakazem	realizacji	bu-
dynków	o	wysoko[ci	powyrej	8,5	m;

2)	 wysoko[ć	 budynków	 gararowych	 ｠	 I	 kondy-
gnacja,	max.	5	m	w	najwyrszym	punkcie	da-
chu;

3)	rozwiązanie	dachów	jako	pEaskie;
4)	budynki	gararowe	jako	wbudowane	lub	przybu-

dowane	do	budynków	mieszkalnych;
5)	 stosowanie	 ogrodzeG	 arurowych,	 z	 zakazem	

realizacji	 ogrodzeG	 z	 prefabrykatów	 relbeto-
wych;

6)	 minimalną	 powierzchnię	 zieleni	 ｠	 20%	 po-
wierzchni	dziaEki;

7)	 maksymalną	 powierzchnię	 zabudowy	 ｠	 50%	
powierzchni	dziaEki;

8)	ustala	się	obowiązek	zapewnienia	miejsc	par-
kingowych	w	ramach	wEasnej	posesji.

§21.	Dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	wie-
lorodzinnej	1	MW	｠	4	MW,	ustala	się:

1)	wysoko[ć	budynków	mieszkalnych	-	do	IV	kon-
dygnacji	nadziemnych,	z	zakazem	realizacji	bu-
dynków	o	wysoko[ci	powyrej	15	m;

2)	rozwiązanie	dachów	jako	pEaskie;
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3)	 stosowanie	 ogrodzeG	 arurowych,	 z	 zakazem	
realizacji	 ogrodzeG	 z	 prefabrykatów	 relbeto-
wych;

4)	 minimalną	 powierzchnię	 zieleni	 ｠	 5%	 po-
wierzchni	terenu;

5)	 maksymalną	 powierzchnię	 zabudowy	 ｠	 70%	
powierzchni	terenu;

6)	ustala	się	obowiązek	zapewnienia	miejsc	par-
kingowych	w	ramach	wEasnej	posesji.

§22.	Dla	terenów	zabudowy	usEugowej	1	U,	2	U,	
ustala	się:

1)	wysoko[ć	budynków	usEugowych	-	do	II	kon-
dygnacji	nadziemnych,	z	zakazem	realizacji	bu-
dynków	o	wysoko[ci	powyrej	12	m;

2)	rozwiązanie	dachów	jako	pEaskie;
3)	dopuszcza	się	stosowanie	dachów	stromych,	o	

nachyleniu	poEaci	dachowych	od	200	do	700;
4)	 stosowanie	 ogrodzeG	 arurowych,	 z	 zakazem	

realizacji	 ogrodzeG	 z	 prefabrykatów	 relbeto-
wych;

5)	minimalną	powierzchnię	zieleni	｠	5%	na	terenie	
1	U,	i	20%	na	terenie	2	U;

6)	 maksymalną	 powierzchnię	 zabudowy	 ｠	 80%	
na	terenie	1	U	i	50%	na	terenie	2	U;

7)	ustala	się	obowiązek	zapewnienia	miejsc	par-
kingowych	w	ramach	wEasnej	posesji.

§23.1.	 Dla	 nowej	 zabudowy	 ustala	 się	 nieprze-
kraczalne	i	obowiązujące	linie	zabudowy	usytuowa-
ne	zgodnie	z	rysunkiem	planu,	pod	warunkiem,	i	z	
uwzględnieniem	 wytycznych	 zawartych	 w	 przepi-
sach	odrębnych.

2.	Od	granicy	lasu	ustala	się	nieprzekraczalną	linię	
zabudowy,	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi.

3.	 Do	 czasu	 przekwalifikowania	 istniejącej	 drogi	
powiatowej	KDP	2489P	do	kategorii	drogi	gminnej	
klasy	 lokalnej	KDL,	obowiązuje	nieprzekraczalna	 li-
nia	zabudowy	usytuowana	w	odlegEo[ci	8	m	od	ze-
wnętrznej	krawędzi	jezdni.	Po	przejęciu	drogi	przez	
Gminę	 Kórnik,	 i	 jej	 zakwalifikowaniu	 do	 kategorii	
drogi	gminnej	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	wy-
nosić	 będzie	6	m,	 licząc	od	 zewnętrznej	 krawędzi	
jezdni.

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

§24.1.	 Zagospodarowanie	 i	 urytkowanie	 terenu	
objętego	 planem	musi	 uwzględniać	 jego	 poEorenie	
w	 obszarze	 ograniczonego	 urytkowania	 dla	 lotni-
ska	wojskowego	PoznaG	｠	Krzesiny,	utworzonego	
rozporządzeniem	Wojewody	Wielkopolskiego	z	dnia	
17	grudnia	2003	r.	w	sprawie	utworzenia	obszaru	
ograniczonego	urytkowania	dla	lotniska	wojskowe-
go	 PoznaG	 ｠	 Krzesiny	 w	 Poznaniu	 (Dz.	 Urz.	 Woj.	

Wielkopolskiego	Nr	200,	poz.	3873),	zmienionego	
rozporządzeniem	nr	40/07	z	dnia	31	grudnia	2007	r.

2.	Ustala	się	konieczno[ć	zapewnienia	zgodnego	
z	przepisami	odrębnymi	klimatu	akustycznego	w	po-
mieszczeniach	wymagających	ochrony	akustycznej.

3.	Na	obszarze	planu	ustala	się	obowiązek	uzgad-
niania	 z	Szefostwem	SEurby	Ruchu	 Lotniczego	SiE	
Zbrojnych	RP	wszelkiej	zabudowy	wyrszej	nir	10,0	
m	npt.

§25.1.	 Na	 rysunku	 planu	 przedstawiono	 obsza-
ry	 oddziaEywania	 magazynów	 lotniczych	 [rodków	
bojowych	zlokalizowanych	na	 terenie	zamkniętego	
kompleksu	wojskowego	SiE	Powietrznych	w	Borów-
cu.

2.	Dla	terenów	znajdujących	się	w	I	strefie	bezpie-
czeGstwa	ustala	się:

1)	 zakaz	 budowania	 obiektów	 uryteczno[ci	 pu-
blicznej	w	których	gromadzi	się	dura	liczba	lu-
dzi,	takie	jak:

a)	miejsca	kultu,
b)	szpitale,
c)	placówki	o[wiatowo	-	wychowawcze,
d)	place	i	hale	targowe,
e)	obiekty	rekreacyjno	｠	sportowe.

3.	Dla	terenów	znajdujących	się	w	II	strefie	bez-
pieczeGstwa	ustala	się:

1)	zakaz	budowania	obiektów	strefy	I,
2)	obszarów	zabudowy	zwartej,
3)	autostrad	i	dróg	o	durym	natęreniu	ruchu.

SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§26.1.	 Na	 obszarze	 objętym	 planem	 dopuszcza	
się	podziaE	 terenów	na	dziaEki	budowlane	pod	wa-
runkiem	zachowania	minimalnej	powierzchni	dziaEki,	
oraz	minimalnej	szeroko[ci	frontu	dziaEki:

1)	dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej:

a)	1	MN,	22	MN	｠	min.	powierzchnia	650	m2,	
min.	szeroko[ć	frontu	20	m,

b)	 2	 MN	 ｠	 min.	 powierzchnia	 1000	 m2,	 min.	
szeroko[ć	frontu	20	m,

c)	3	MN	-	min.	powierzchnia	240	m2,	min.	sze-
roko[ć	frontu	8	m,

d)	4	MN,	6	MN,	8	MN,	10	MN,	13	MN,	15	MN,	
17	MN,	19	MN,	20	MN,	21	MN	｠	min.	po-
wierzchnia	380	m2,	min.	szeroko[ć	frontu	15	
m,

e)	5	MN,	7	MN,	9	MN,	11	MN,	14	MN,	16	MN,	
18	MN	｠	min.	powierzchnia	300	m2,	min.	sze-
roko[ć	frontu	15	m,

f)	12	MN,	23	MN	｠	min.	powierzchnia	400	m2,	
min.	szeroko[ć	frontu	20	m.

2)	 dla	 terenu	 zabudowy	 mieszkaniowej	 wieloro-
dzinnej	1	MW	 -	4	MW,	oraz	 zabudowy	usEu-
gowej	 1U,	 2	 U	 ｠	 ustala	 się	 zakaz	 wtórnego	
podziaEu	terenu	na	dziaEki	budowlane.

3.	Karda	dziaEka	budowlana	musi	mieć	bezpo[red-
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ni	wjazd	z	istniejących	lub	projektowanych	dróg.
4.	Granice	nowo	wydzielanych	dziaEek	muszą	być	

usytuowane	pod	kątem	prostym	 lub	zblironym	do	
prostego	w	stosunku	do	pasa	drogowego,	za	wyjąt-
kiem	terenu	oznaczonego	symbolem	2	MN.

5.	Na	obszarze	objętym	planem	dopuszcza	się	mor-
liwo[ć	scalania	dziaEek,	gdy	istniejąca	powierzchnia	
dziaEki	wedEug	granic	wEasno[ci,	 jej	ksztaEt	 lub	do-
stęp	do	drogi	i	 infrastruktury,	uniemorliwia	jej	wy-
korzystanie	dla	okre[lonych	w	planie	celów	i	zadaG.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy

§27.	Przed	podjęciem	prac	budowlanych	na	tere-
nie	objętym	planem	nalery	przeprowadzić	dodatko-
we	badania	geotechniczne	gruntu,	okre[lające	mor-
liwo[ć	posadowienia	budynków.

§28.	 Do	 czasu	 skablowania,	 likwidacji	 lub	 prze-
niesienia	poza	obszar	objęty	planem	linii	energetycz-
nych	[redniego	napięcia	15	kV	｠	obowiązuje	obszar	
oddziaEywania	 obiektu	 o	 szeroko[ci	 7,5	 m	 od	 osi	
linii	w	obu	kierunkach,	w	którym	ustala	 się	 zakaz	
zabudowy	kubaturowej.

§29.	Ustala	 się	 strefy	ochronne	w	których	obo-
wiązuje	 zakaz	 zabudowy	 i	wysokich	 nasadzeG	 ro-
[linno[ci	od:

a)	wodociągów,	które	wynoszą	w	zalerno[ci	od	
[rednicy	od	3	do	8	m	od	skraju	przewodu	w	
obie	strony,

b)	ciągów	kanaEów,	które	wynoszą	3	m	od	kra-
wędzi	kanaEu	w	obie	strony.

§30.	 WzdEur	 drogi	 relacji	 Koninko	 ｠	 Borówiec	
przylegającej	do	póEnocnej	granicy	obszaru	opraco-
wania	 planu	 przebiega	 wojskowy	 kabel	 Eączno[ci	
specjalnej,	dla	którego	ustala	się	zachowanie	szcze-
gólnej	ostrorno[ci	przy	prowadzeniu	prac	ziemnych	
prowadzonych	w	tym	rejonie.

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

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

1)	wyznacza	 się	w	 planie	 teren	 istniejącej	 drogi	
powiatowej	oznaczonej	symbolem	KDP	2489P,	
dla	której	ustala	się:

a)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	zmien-
na,	od	15,0	m	do	14,0	m,	 zgodnie	 z	 rysun-
kiem	planu;

b)	zobowiązuje	się	 inwestora	do	uzgodnienia	z	
zarządcą	 drogi	 powiatowej,	 którą	 będzie	 od-
bywaE	 się	 dojazd	 do	 miejsca	 inwestycji,	 wa-
runków	 korzystania	 z	 niej	 zarówno	 podczas	
budowy	jak	i	funkcjonowania	inwestycji,

c)	nie	dopuszcza	się	morliwo[ci	 lokalizacji	par-

kingów	dostępnych	bezpo[rednio	z	drogi	po-
wiatowej,

d)	w	momencie	nadania	drodze	powiatowej	ka-
tegorii	 drogi	 gminnej	 ｠	 KDL,	 ustalenia	 planu	
odno[nie	drogi	powiatowej	przestają	obowią-
zywać,

2)	dla	drogi	powiatowej	nr	2489P	nie	speEniającej	
warunków	technicznych	drogi	powiatowej,	do-
celowo	przyjmuje	się	w	planie	kategorię	drogi	
publicznej	 gminnej,	 klasy	 lokalnej	 ｠	 KDL,	 dla	
której	ustala	się:

a)	 droga	 jednojezdniowa,	 dwupasowa	 po	 jed-
nym	w	kardym	kierunku,

b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	12,0	｠	
14,0	m,	z	przedstawionym	na	rysunku	planu	
linią	 przerywaną,	 docelowym	 przebiegiem	 w	
liniach	rozgraniczających,

c)	przeznaczenie	uzupeEniające	-	zieleG	izolacyj-
na,	elementy	 infrastruktury	 technicznej	zwią-
zane	z	funkcjonowaniem	drogi,

d)	dopuszcza	się	budowę	[cierek	rowerowych	o	
parametrach	technicznych	i	urytkowych	zgod-
nych	z	przepisami	odrębnymi,

e)	dla	obiektów	lokalizowanych	na	terenach	są-
siadujących	 z	 drogą	 obowiązuje	 nakaz	 prze-
strzegania	 ustaleG	 odno[nie	 linii	 zabudowy	
okre[lonych	w	§23.

3)	drogi	wewnętrzne,	oznaczone	na	rysunku	planu	
symbolem	KDW:

a)	drogi	jednojezdniowe,	z	wydzielonym	chodni-
kiem	jedno,-	lub	dwustronnym,	lub	w	ukEadzie	
jednoprzestrzennym,	z	innymi	zabezpieczenia-
mi	ruchu	pieszych;

b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	zgod-
nie	z	rysunkiem	planu,

c)	przeznaczenie	uzupeEniające	-	elementy	infra-
struktury	technicznej	-	bez	budynków,	obiekty	
i	urządzenia	inrynierskie,	pasy	zieleni,	miejsca	
postojowe,

d)	przy	realizacji	jezdni	ustala	się	obowiązek	za-
chowania	odpowiednich	pól	widoczno[ci,	

e)	 dla	 obiektów	 lokalizowanych	 na	 terenach	
sąsiadujących	z	drogami	wewnętrznymi	obo-
wiązuje	nakaz	przestrzegania	ustaleG	odno[nie	
linii	zabudowy	okre[lonych	w	§23.

4)	tereny	dróg	wewnętrznych	-	ciągi	piesze,	ozna-
czone	na	rysunku	planu	symbolem	1	KDWx,	2	
KDWx	o	szeroko[ci	3	m;

5)	wyznacza	się	rezerwę	terenu	oznaczoną	sym-
bolem	KD,	z	przeznaczeniem	pod	poszerzenie	
istniejącej	drogi,	o	szeroko[ci	zmiennej	zgodnie	
z	rysunkiem	planu.

6)	powiązanie	ukEadu	komunikacyjnego	na	obsza-
rze	 objętym	 planem	 z	 ukEadem	 zewnętrznym	
przedstawiono	na	rysunku	planu.

§32. Na	 terenie	objętym	planem	obowiązują	na-
stępujące	ustalenia	ogólne	dotyczące	infrastruktury	
technicznej:

1)	ustala	się	obowiązek	wyposarenia	obszaru	ob-
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jętego	planem	w	podstawową	sieć	infrastruk-
tury	technicznej;

2)	 dopuszcza	 się	 morliwo[ć	 realizacji	 urządzeG	
technicznych	uzbrojenia	i	obiektów	infrastruk-
tury	technicznej	jako	towarzyszących	inwesty-
cjom	na	terenach	wEasnych	inwestorów;

3)	 wszelkie	 inwestycje	 i	 zmiany	 w	 zakresie	 za-
opatrzenia	w	wodę,	gaz,	energię	elektryczną,	
odprowadzania	[cieków	oraz	lokalizacji	innych	
urządzeG	 technicznych	 wymagają	 uzyskania	
warunków	technicznych	od	zarządcy	sieci;

4)	 w	 przypadku	 wystąpienia	 kolizji	 istniejących	
linii	 elektroenergetycznych	 [redniego	 napięcia	
SN	15	kV	oraz	pozostaEych	sieci	infrastruktury	
technicznej	z	nowoprojektowanymi	obiektami,	
dopuszcza	się	przebudowę	sieci,	po	uzgodnie-
niu	z	wEa[ciwym	zarządcą	sieci;

5)	 powiązanie	 sieci	 infrastruktury	 technicznej	 z	
ukEadem	 zewnętrznym,	 oraz	 zapewnienie	 do-
stępu	do	sieci	zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

6)	 podstawę	 realizacji	 uzbrojenia	 technicznego	
będą	stanowić	projekty	branrowe.

§33.	W	zakresie	 zasilania	w	energię	elektryczną	
ustala	się:

1)	 zasilanie	 w	 energię	 elektryczną	 odbywać	 się	
będzie	 z	 istniejących	 i	 nowoprojektowanych	
sieci	elektroenergetycznych,	które	będą	rozbu-
dowywane	 do	 występującego	 zapotrzebowa-
nia	na	energię;

2)	zezwala	się	w	trakcie	realizacji	planu	na	caEym	
obszarze	opracowania,	lokalizację	zadaG	dla	re-
alizacji	inwestycji	celu	publicznego,	i	wydziela-
nie	terenu	dla	 ich	potrzeb	w	rozumieniu	usta-
wy	o	gospodarce	nieruchomo[ciami,	i	ustawy	
o	planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	przestrzen-
nym;

3)	na	terenie	gdzie	wystąpi	zwiększone	zapotrze-
bowanie	w	 zakresie	 zasilania	w	energię	 elek-
tryczną,	a	zasilanie	z	istniejącej	sieci	nie	będzie	
morliwe,	dopuszcza	się	budowę	sieci	zasilają-
cych	[redniego	napięcia	oraz	niskiego	napięcia	
odpowiednio	do	zbilansowanych	potrzeb	oraz	
stacji	transformatorowych,	zgodnie	z	warunka-
mi	 wydanymi	 przez	 przedsiębiorstwo	 energe-
tyczne;

4)	okre[lenie	ostatecznej	rozbudowy	sieci	będzie	
morliwe	 po	 okre[leniu	 zapotrzebowania	 na	
moc;

5)	 zagospodarowanie	 terenu	 nie	 more	 powodo-
wać	kolizji	z	istniejącym	energetycznym	uzbro-
jeniem	naziemnym	i	podziemnym;

6)	dopuszcza	się	przebudowę	sieci	elektroenerge-
tycznych	z	kolidującym	planowanym	zagospo-
darowaniem	terenu;	sposób	i	warunki	przebu-
dowy	sieci	elektroenergetycznej	okre[li	zakEad	
energetyczny.

§34.	 W	 zakresie	 odprowadzania	 [cieków	 ustala	
się:

1)	odprowadzanie	[cieków	komunalnych	docelo-
wo	 do	 oczyszczalni	 [cieków,	 poprzez	 projek-
towaną	sieć	kanalizacji	na	warunkach	okre[lo-
nych	przez	wEa[ciciela	sieci,	oraz	w	oparciu	o	
przepisy	odrębne;

2)	 do	 czasu	 wybudowania	 kanalizacji	 dopusz-
czenie	odprowadzania	[cieków	do	szczelnych	
zbiorników	bezodpEywowych	｠	 szamb,	 z	wy-
wozem	 tych	 [cieków	 do	 oczyszczalni	 przez	
koncesjonowanych	przewopników,	lub	przydo-
mowych	oczyszczalni	[cieków;

3)	wody	opadowe	i	roztopowe	nalery	zagospoda-
rować	 w	 granicach	 nieruchomo[ci,	 bez	 naru-
szania	interesu	osób	trzecich,	docelowo	nalery	
je	 odprowadzać	 do	 sieci	 kanalizacji	 deszczo-
wej;

4)	 dopuszcza	 się	 odprowadzenie	wód	 o	 których	
mowa	w	pkt	3)	do	odbiorników	wód	deszczo-
wych	 pod	 warunkiem	 uzgodnienia	 z	 wEa[ci-
wym	zarządcą;

5)	dopuszcza	się	na	terenach	oznaczonych	sym-
bolem	 ZP	 tymczasową	 lokalizację	 szczelnych	
zbiorników	bezodpEywowych,	 z	 docelową	 za-
mianą	na	przepompownię	[cieków;

6)	 po	 podEączeniu	 do	 sieci	 kanalizacji	 sanitarnej	
nalery	zlikwidować	bezodpEywowe	zbiorniki	na	
[cieki.

§35.1.	Dostawa	wody	z	istniejącej	i	projektowa-
nej	sieci	wodociągowej	na	warunkach	okre[lonych	
przez	 wEa[ciciela	 sieci,	 oraz	 w	 oparciu	 o	 przepisy	
odrębne.

2.	 Rozbudowa	 rozdzielczej	 sieci	 wodociągowej	
na	tereny	zabudowy	i	zainwestowania	wyznaczone	
planem	z	zapewnieniem	bezpieczeGstwa	przeciwpo-
rarowego,	po	opracowaniu	projektu	koncepcyjnego.

§36.	Sieć	telefoniczna	｠	warunki	techniczne	przy-
Eączenia	do	sieci	okre[li	firma	telekomunikacyjna	na	
etapie	programowania	i	projektowania	realizacyjne-
go.

§37.	Na	 terenie	objętym	planem	obowiązują	na-
stępujące	ustalenia	w	zakresie	zaopatrzenia	w	cie-
pEo:

1)	zakazuje	się	stosowania	 jako	pródEa	ciepEa	ta-
kich	paliw	i	urządzeG	do	ich	spalania,	które	nie	
odpowiadają	wymogom	ochrony	powietrza	at-
mosferycznego;

2)	realizacja	lokalnych	pródeE	ciepEa	na	paliwo	ga-
zowe,	pEynne	 lub	paliwa	staEe	 z	wyEączeniem	
paliw	węglowych,	oraz	wykorzystaniem	ener-
gii	elektrycznej	i	odnawialnych	pródeE	ciepEa	do	
celów	grzewczych.

§38.1.	 W	 zakresie	 zaopatrzenia	 w	 gaz	 ziemny	
ustala	 się	 zasilanie	 z	 projektowanych	 gazociągów	
niskiego	i	[redniego	ci[nienia.

2.	PrzyEączanie	odbiorców	do	sieci	gazowej	odby-
wać	się	będzie	na	zasadach	zawartych	w	obowią-
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zującym	Prawie	Energetycznym	po	kardorazowym	
uzgodnieniu	z	dostawcą	gazu,	 i	będzie	zaleraEo	od	
warunków	 technicznych	 i	 ekonomicznych	 uzasad-
niających	rozbudowę	sieci	gazowej.

§39.1.	W	zakresie	gospodarki	odpadami	ustala	się	
obowiązek	 gromadzenia	 odpadów	 komunalnych	 z	
posesji	w	wydzielonych	miejscach,	w	sposób	zgod-
ny	 z	 gminnym	 planem	 gospodarki	 odpadami	 oraz	
przepisami	odrębnymi,	z	uwzględnieniem	segregacji	
odpadów.	

2.	Odpady	komunalne	z	posesji	nalery	w	pierw-
szej	kolejno[ci	poddawać	odzyskowi,	a	jereli	z	przy-
czyn	 technologicznych	 jest	 on	 niemorliwy	 lub	 nie	
jest	uzasadniony	z	przyczyn	ekologicznych	lub	eko-
nomicznych,	to	odpady	te	nalery	unieszkodliwiać	w	
sposób	zgodny	z	wymaganiami	ochrony	[rodowiska	
oraz	gminnym	planem	gospodarki	odpadami.

§40.	Podstawę	realizacji	uzbrojenia	technicznego	
stanowić	będą	projekty	branrowe.

§41.	Nalery	zapewnić	odpowiednią	liczbę	miejsc	
parkingowych,	w	ramach	wEasnej	posesji:

1)	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej	
MN	-	min.	2	stanowiska	na	1	dom	mieszkalny;

2)	 dla	 zabudowy	 mieszkaniowej	 wielorodzinnej	
MW	｠	min.	1,5	stanowiska	na	1	mieszkanie;

3)	dla	funkcji	usEugowej	｠	min.	3	stanowiska	na	
karde	100	m2	powierzchni	urytkowej.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenów

§42.1.	Dla	istniejącej	drogi	powiatowej	do	czasu	
jej	przekwalifikowania	do	kategorii	drogi	gminnej	｠	
KDL,	ustala	się	dotychczasowy	sposób	zagospoda-
rowania	i	urytkowania.

2.	Dla	pozostaEych	terenów	objętych	planem	nie	
okre[la	się	sposobu	i	terminu	tymczasowego	zago-
spodarowania,	urządzania	i	urytkowania	terenu.	Do	
czasu	realizacji	postanowieG	niniejszej	uchwaEy	do-
puszcza	się	dotychczasowy	sposób	 ich	urytkowa-
nia	i	zagospodarowania.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opEatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§43.	Zgodnie	z	art.	36	ust.	4	ustawy	z	dnia	27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	 dla	 terenów	 o	 nowych	 funkcjach,	
wyznaczonych	 w	 planie,	 ustala	 się	 30%	 stawkę	
sEurącą	naliczaniu	opEaty	z	tytuEu	wzrostu	warto[ci	
nieruchomo[ci.

ROZDZIAD	III
Przepisy koGcowe

§44.1.	 Traci	 moc	 uchwaEa	 nr	 XXXIX/512/01	
Rady	Miejskiej	w	Kórniku	z	dnia	20	grudnia	2001	r.	
w	sprawie	ｧZmiany	miejscowego	planu	zagospoda-
rowania	przestrzennego	gminy	Kórnik	w	czę[ci	do-
tyczącej	dziaEek	nr	95,	96,	98,	99,	100,	101,	103	i	
104	w	Koninkuｦ.

2.	Traci	moc	uchwaEa	nr	LIII/565/2006	Rady	Miej-
skiej	w	Kórniku	z	dnia	29	marca	2006	 r.	w	spra-
wie	ｧZmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	 gminy	 Kórnik	 w	 czę[ci	 dotyczącej	
dziaEek	nr	95,	96,	98,	99,	100,	101,	103	i	104	w	
Koninkuｦ,	na	obszarze	i	w	zakresie	objętym	niniej-
szym	planem.

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

§46.	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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ZaEącznik	nr	2
do	uchwaEy	nr	XLIV/441/2009

Rady	Miejskiej	w	Kórniku
z	dnia	16	wrze[nia	2009	r.

ROZSTRZYGNIECIE	RADY	MIEJSKIEJ	W	KÓRNIKU	O	SPOSOBIE	ROZPATRZENIA	UWAG	WNIESIONYCH	
DO	WYDOqONEGO	DO	PUBLICZNEGO	WGLĄDU	PROJEKTU	ZMIANY	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPO-

DAROWANIA	PRZESTRZENNEGO	OBEJMUJĄCEGO	DZIADKI	OZNACZONE	NR	EWID.:	95,	96,	97,	98,	
99,100,101,103	I	104	PODOqONE	W	KONINKU

ZaEącznik	nr	3
do	uchwaEy	nr	XLIV/441/2009

Rady	Miejskiej	w	Kórniku
z	dnia	16	wrze[nia	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIEJSKIEJ	W	KÓRNIKU	O	SPOSOBIE	REALIZACJI,	ZAPISANYCH	W	PLANIE	
INWESTYCJI	Z	ZAKRESU	INFRASTRUKTURY	TECHNICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	ZADAF	WDASNYCH	

GMINY	ORAZ	ZASAD	ICH	FINANSOWANIA

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	
pópn.	zm.)	Rada	Miejska	w	Kórniku	rozstrzyga,	co	
następuje:

§1.	W	związku	brakiem	wniesienia	uwag	do	wy-

Eoronego	 do	 publicznego	 wglądu	 projektu	 zmiany	
miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	obejmującego	dziaEki	oznaczone	nr	ewid.:	95,	
96,	97,	98,	99,	100,	101,	103	i	104	poEorone	w	
Koninku,	Rada	Miejska	w	Kórniku	nie	rozstrzyga	o	
sposobie	ich	rozpatrzenia.

§1.	Na	podstawie	art.	20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	(Dz.U.	Nr	80,	poz.	717	ze	zm.)	Rada	
Miejska	w	Kórniku	okre[la	następujący	sposób	reali-
zacji	inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej	
nalerących	do	zadaG	wEasnych	gminy,	oraz	zasady	
ich	finansowania.

§2.	Inwestycje	z	zakresu	infrastruktury	technicz-
nej	sEurące	zaspokojeniu	zbiorowych	potrzeb	stano-
wią	zadania	wEasne	gminy.

§3.	Inwestycje	związane	z	uzbrojeniem	terenu	ob-
jętego	 planem	 nie	 będą	 obciąraEy	 budretu	 gminy,	
poniewar	inwestor	zobowiązaE	się	do	kompleksowe-
go	uzbrojenia	terenu	w	infrastrukturę	techniczną.

§4. Realizację	sieci	uzbrojenia	technicznego	w	za-
kresie	 sieci	 wodociągowej,	 kanalizacyjnej,	 energe-
tycznej	i	gazowej	będą	prowadzić	wEa[ciwe	przed-
siębiorstwa,	 zgodnie	 z	 ustaleniami	 miejscowego	
planu	 zagospodarowania	 przestrzennego,	 oraz	 na	
podstawie	przepisów	odrębnych.

§5.	Zadania	w	zakresie	gospodarki	odpadami	reali-
zowane	będą	zgodnie	z	gminnym	planem	gospodar-
ki	 odpadami,	 na	 podstawie	 przepisów	 odrębnych,	
oraz	 ustaleniami	 miejscowego	 planu	 zagospodaro-
wania	przestrzennego.

§6.1.	 Finansowanie	 inwestycji	 w	 zakresie	 infra-
struktury	technicznej	nalerącej	do	zadaG	wEasnych	

gminy,	podlega	przepisom	ustawy	z	dnia	26	listopa-
da	1998	r.	o	finansach	publicznych	(Dz.U.	z	2003	
r.,	Nr	15,	poz.	148	ze	zm.).

2.	 Morliwe	 zasady	 finansowania	 zapisanych	 w	
planie	 inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	technicz-
nej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy,	zgodnie	
z	przepisami	o	finansach	publicznych:

1)	z	budretu	gminy	zgodnie	z	uchwaEą	budretową;
2)	 wspóEfinansowanie	 [rodkami	 zewnętrznymi,	

poprzez	budret	gminy	-	w	ramach,	m.in.
a)	dotacji	unijnych,
b)	dotacji	samorządu	województwa,
c)	flotacji	i	poryczek	z	funduszy	celowych,
d)	z	kredytów	i	poryczek	bankowych,
e)	z	udziaEu	 inwestorów	zewnętrznych	na	pod-

stawie	odrębnych	porozumieG,
f)	innych	[rodków	zewnętrznych.

3.	Inwestycje	w	zakresie	przesyEania	i	dystrybucji	
paliw	gazowych,	energii	elektrycznej	 lub	ciepEa	re-
alizowane	będą	w	sposób	okre[lony	w	art.	7	usta-
wy	z	dnia	10	kwietnia	1997	r.	Prawo	energetyczne	
(Dz.U.	Nr	54,	poz.	348	ze	zm.)	i	nie	będą	obciąraEy	
budretu	gminy.

4.	Realizacja	ukEadu	drogowego	na	obszarze	ob-
jętym	 planem	 nie	 będzie	 obciąraEa	 budretu	 gminy	
-	nowo	projektowane	drogi	w	planie	zostaEy	ozna-
czone	jako	drogi	wewnętrzne.


