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UCHWA£A Nr XXXVI/370/2009 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Kamionkach, gmina Kórnik dla czê�ci dzia³ki o nr ewid.: 88/4 (przed podzia³em)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Rada Miejska w Kórniku
uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1.Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
"Osiedle Kresowe" w Kamionkach zwan¹ dalej planem, obej-
muj¹c¹ obszar czê�ci dzia³ki o nr ewid. 88/4 (przed podzia³em).

2. Stwierdza siê zgodno�æ ustaleñ planu ze studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Kórnik.

3. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okre�la rysunek, zwany dalej rysunkiem planu zaty-
tu³owany "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Kamionkach, gmina Kórnik dla czê�ci dzia³-
ki o nr ewid. 88/4 (przed podzia³em)", opracowany w skali
1:500 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y;

4. Za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y jest rozstrzygniêcie
sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.

5. Za³¹cznikiem nr 3 do uchwa³y jest rozstrzygniêcie o
sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasad ich finansowania.

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o
których mowa w niniejszej uchwale;

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ Uchwa³ê
Rady Miejskiej w Kórniku;

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y;

4) obszarze - nale¿y przez to rozumieæ obszar objêty niniej-
szym planem, w granicach przedstawionych na rysunku
planu;

5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ obszaru wydzie-
lon¹ liniami rozgraniczaj¹cymi wraz z odpowiednim sym-
bolem;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê okre�laj¹c¹ najmniejsz¹ odleg³o�æ, w jakiej
mog¹ znale�æ siê budynki od linii rozgraniczaj¹cej terenu;

7) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi,
których uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹ poza granice dzia³ki,
oraz których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia
¿adnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodli-
wych lub uci¹¿liwych oddzia³ywañ na ludzi i �rodowisko.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce
tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych

zasadach zagospodarowania.

§3. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczonego na rysunku planu symbolem MN, ustala siê:

1) lokalizacjê budynków mieszkalnych jednorodzinnych, re-
alizowanych w formie wolnostoj¹cej;

2) adaptuje siê w planie istniej¹c¹ zabudowê;

3) dopuszcza siê remonty, przebudowy b¹d� rozbudowy
istniej¹cych obiektów zgodnie z funkcj¹ okre�lon¹ w pkt
1);

4) dopuszcza siê realizacjê nowej zabudowy;

5) dopuszcza siê likwidacjê lub przebudowê istniej¹cego
budynku gospodarczego.

§4. 1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem U, ustala siê przeznaczenie na cele zabudowy us³ugowej.

2. Adaptuje siê w planie istniej¹c¹ zabudowê.

3. Dopuszcza siê remonty, przebudowy i rozbudowy ist-
niej¹cego budynku, zgodnie z funkcj¹ okre�lon¹ w ust. 1.

§5. Dla terenu oznaczonego symbolem KD, ustala siê
przeznaczenie pod drogê publiczn¹.

§6. Dla terenu oznaczonego symbolem KDWx, ustala siê
przeznaczenie drogê wewnêtrzn¹ - ci¹g pieszojezdny.

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.

§7. 1.Budynki musz¹ byæ realizowane zgodnie z nieprze-
kraczalnymi liniami zabudowy okre�lonymi w §13, oraz na
rysunku planu.
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2. Zakaz stosowania ogrodzeñ pe³nych i wykonanych z
prefabrykowanych elementów betonowych.

Zasady ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.

§8. 1.Zagospodarowanie i u¿ytkowanie obszaru objêtego
planem musi uwzglêdniaæ jego po³o¿enie w ramach czwarto-
rzêdowego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 -
Dolina Kopalna Wielkopolska, zaliczonego do obszaru wyso-
kiej ochrony, i byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie
przepisami, w szczególno�ci w zakresie prowadzenia w³a�ci-
wej gospodarki wodno-�ciekowej.

2. Do nowych nasadzeñ zieleni nale¿y u¿ywaæ gatunki
drzew i krzewów rodzimych, najlepiej przystosowanych do
warunków lokalnych, z udzia³em gatunków zimozielonych.

3. Gromadzenie i usuwanie odpadów z posesji musi byæ
prowadzone w sposób zgodny z przepisami odrêbnymi oraz
gminnym planem gospodarki odpadami, z uwzglêdnieniem
segregacji odpadów i w³a�ciwego zabezpieczania odpadów
zaliczanych do niebezpiecznych.

4. Masy ziemne, w szczególno�ci wierzchnie, najbardziej
¿yzne warstwy gleby, przemieszczane w trakcie prowadzo-
nych prac budowlanych, nale¿y w pierwszej kolejno�ci zago-
spodarowaæ w granicach dzia³ki, a w sytuacji kiedy nie bêd¹
mog³y byæ w ten sposób wykorzystane, traktowaæ jako odpad
i zagospodarowaæ zgodnie z gminnym programem gospodar-
ki odpadami.

5. Wszelkie inwestycje musz¹ spe³niaæ wymogi ochrony
�rodowiska przyrodniczego.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.

§9. 1.Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturo-
wego, ustala siê obowi¹zek prowadzenia badañ archeologicz-
nych podczas inwestycji zwi¹zanych z zagospodarowaniem i
zabudowaniem przedmiotowego terenu i wymaganych prac
ziemnych.

2. Pozwolenie na badania archeologiczne inwestor musi
uzyskaæ przed pozwoleniem na budowê.

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych.

§10. Wprowadzanie tablic informacyjnych i reklam do-
puszczalne jest na terenie oznaczonym symbolem U, pod
warunkiem ich harmonii z otoczeniem, niekolizyjno�ci z uk³a-
dem komunikacyjnym, oraz przy zachowaniu wysoko�ci nie
zagra¿aj¹cej ruchu pieszych i samochodów.

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,

gabaryty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy.

§11. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczonego na rysunku planu symbolem MN ustala siê:

1) wysoko�æ budynków mieszkalnych do II kondygnacji nad-
ziemnych z poddaszem u¿ytkowym, z zakazem realizacji
budynków o wysoko�ci powy¿ej 10 m;

2) wysoko�æ budynków gara¿owych - I kondygnacja, max. 5
m w kalenicy dachu;

3) dla budynków mieszkalnych rozwi¹zanie dachów jako
pochy³e dwu,- lub wielospadowe, o nachyleniu po³aci
dachowych od 30o do 45o;

4) pokrycie dachów dachówk¹ ceramiczn¹, cementow¹, bla-
chodachówk¹ lub innym materia³em o podobnych walo-
rach estetycznych;

5) poziom parteru budynków mieszkalnych nie wy¿szy ni¿
0,5 m od poziomu terenu;

6) stosowanie ogrodzeñ a¿urowych, z zakazem realizacji
ogrodzeñ z prefabrykatów ¿elbetowych;

7) minimaln¹ powierzchniê zieleni - 30% powierzchni terenu;

8) maksymaln¹ powierzchniê zabudowy - 30% powierzchni
terenu, nie wiêcej jednak ni¿ 2 budynki mieszkalne;

9) ustala siê obowi¹zek zapewnienia miejsc parkingowych w
ramach w³asnej posesji.

§12. Dla terenu zabudowy us³ugowej - oznaczonego na
rysunku planu symbolem U ustala siê:

1) wysoko�æ budynków max. do II kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze u¿ytkowe z zakazem realizacji
budynków o wysoko�ci powy¿ej 10 m, lub max. 8 m dla
zabudowy parterowej;

2) dach spadzisty, o nachyleniu od 30o do 45o;

3) pokrycie dachów dachówk¹ ceramiczn¹, cementow¹, bla-
chodachówk¹ lub innym materia³em o podobnych walo-
rach estetycznych.

§13. Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy usytu-
owan¹ w odleg³o�ci:

1) 6 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ gminn¹;

2) od granicy lasu min. 12 m;

3) od pozosta³ych sieci infrastruktury technicznej zgodnie z
przepisami odrêbnymi.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo

powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

§14. Nie ustala siê.
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Szczegó³owe zasady i warunki scalania
i podzia³u nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym.

§15. Ustala siê zakaz wtórnego podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§16. 1. Zagospodarowanie i u¿ytkowanie terenu objête-
go planem musi uwzglêdniaæ jego po³o¿enie w obszarze
ograniczonego u¿ytkowania dla lotniska wojskowego Poznañ
- Krzesiny, utworzonego rozporz¹dzeniem Wojewody Wielko-
polskiego z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia
obszaru ograniczonego u¿ytkowania dla lotniska wojskowego
Poznañ - Krzesiny w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
Nr 200, poz. 3873), zmienionego rozporz¹dzeniem nr 40/07 z
dnia 31 grudnia 2007 r.

2. Ustala siê konieczno�æ zapewnienia w³a�ciwego klima-
tu akustycznego w pomieszczeniach wymagaj¹cych ochrony
akustycznej.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.

§17. 1. W zakresie zasad modernizacji rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji ustala siê obs³ugê komunika-
cyjn¹ od strony istniej¹cych dróg gminnych.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem KD, wyznacza siê
pas terenu o szeroko�ci 5 m z przeznaczeniem pod poszerze-
nie istniej¹cej drogi gminnej.

3. Wyznacza siê teren drogi wewnêtrznej - ci¹g pieszo-
jezdny KDWx, o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych 5 m.

§18. W zakresie zasilania w energiê elektryczn¹ ustala siê:

1) zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê bêdzie z
istniej¹cej i nowoprojektowanej linii elektroenergetycznej;

2) szczegó³owy sposób i zakres rozbudowy sieci okre�li
zak³ad energetyczny na etapie realizacji poszczególnych
przedsiêwziêæ inwestycyjnych.

§19. W zakresie odprowadzania �cieków komunalnych
ustala siê:

1) odprowadzanie �cieków komunalnych z terenu objêtego
planem docelowo do oczyszczalni �cieków, poprzez pro-
jektowan¹ sieæ kanalizacyjn¹;

2) do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji gminnej, na obsza-
rze objêtym planem, zezwala siê tymczasowo na odpro-
wadzenie �cieków komunalnych do zbiorników bezodp³y-
wowych pod warunkiem ich pe³nej szczelno�ci;

3) ustala siê zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni
�cieków;

4) wody opadowe i roztopowe z posesji nale¿y zagospoda-
rowaæ we w³asnym zakresie bez naruszania interesu osób
trzecich.

§20. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê przy³¹cze-
nie obszaru do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej przebiegaj¹cej
w drodze gminnej.

§21. Sieæ telefoniczna - warunki techniczne przy³¹czenia
do sieci okre�li firma telekomunikacyjna na etapie programo-
wania i projektowania realizacyjnego.

§22. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o ustala siê:

1) zakaz stosowania paliw wêglowych;

2) do celów grzewczych stosowaæ urz¹dzenia grzewcze o
wysokiej sprawno�ci i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeñ.

§23. 1. Zasilanie w gaz zgodnie z wymogami ustawy
Prawo Energetyczne.

2. Nale¿y wykonaæ przy³¹cza do istniej¹cych przewodów
gazowych zlokalizowanych w pasie drogowym.

§24. Ustala siê obowi¹zek gromadzenia odpadów komu-
nalnych z posesji w sposób zgodny z gminnym planem
gospodarki odpadami, z uwzglêdnieniem segregacji odpa-
dów.

§25. Podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stano-
wiæ bêd¹ projekty bran¿owe.

§26. Nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc parkin-
gowych i placów manewrowych, w ramach w³asnej posesji:

1) dla zabudowy mieszkaniowej - min. 2 stanowiska;

2) dla funkcji us³ugowej nale¿y zapewniæ minimum 2 miejsca
parkingowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§27. 1. Dla terenu objêtego planem nie okre�la siê spo-
sobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania
i u¿ytkowania terenu.

2. Do czasu realizacji postanowieñ niniejszej uchwa³y
dopuszcza siê dotychczasowy sposób ich u¿ytkowania i zago-
spodarowania.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§28. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla tere-
nów o nowych funkcjach, wyznaczonych w planie, ustala siê
30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u wzrostu warto-
�ci nieruchomo�ci.
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ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§29. Traci moc uchwa³a nr XIII/115/99 Rady Miejskiej w
Kórniku z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
mieszkaniowej "Osiedle Kresowe" Kamionki, gm. Kórnik, na
obszarze objêtym niniejszym planem.

§30. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kórnik.

§31. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej

(�) Irena Kaczmarek
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XXXVI/370/2009

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 25 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO
DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO W KAMIONKACH, GMINA KÓRNIK DLA CZÊ�CI DZIA£KI O NR EWID.: 88/4 (PRZED PODZIA£EM).

Przedmiotowy projekt planu zosta³ wy³o¿ony do publicz-
nego wgl¹du w terminie od 18.11.2008 r. do 16.12.2008 r.
zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uwagi by³y przyj-
mowane do dnia 31.12.2008 r.

W ustawowym terminie, nie wniesiono ¿adnych uwag, w
zwi¹zku z czym, Rada Miejska w Kórniku nie podejmuje
rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o
których mowa w art. 20 ust. 1 w/w ustawy.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XXXVI/370/2009

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 25 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PROJEKCIE ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W KAMIONKACH, GMINA KÓRNIK DLA CZÊ�CI

DZIA£KI O NR EWID.: 88/4 (PRZED PODZIA£EM) INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH 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. Nr
80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) oraz w oparciu o
ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi
zmianami) i ustawê z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó�niejszymi
zmianami) i prognozê skutków finansowych uchwalenia przed-
miotowego planu Rada Miejska w Kórniku rozstrzyga, co
nastêpuje:

§1. Nie zachodz¹ okoliczno�ci zwi¹zane z potrzeb¹ roz-
strzygania o inwestycjach z zakresu infrastruktury technicznej
s³u¿¹cych zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, a
nale¿¹cych do zadañ gminy, poniewa¿ zakres przedmiotowy
zmiany planu jest ju¿ uzbrojony, a wyznaczony ci¹g pieszo-
jezdny nie bêdzie mia³ charakteru publicznego.

§2. Nie zachodz¹ równie¿ okoliczno�ci dotycz¹ce finanso-
wania inwestycji o których mowa w §1.


