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UCHWA£A Nr XXVII/276/2008 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 10 wrze�nia 2008 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych, sk³adów
i magazynów oraz us³ug w ¯ernikach, gm. Kórnik

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

Przepisy wstêpne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego na terenie wsi ¯erniki w gminie Kórnik, po
stwierdzeniu zgodno�ci przyjêtych rozwi¹zañ z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kórnik, zatwierdzonym uchwa³¹ Nr LV/450/
98 z dnia 16 czerwca 1998 r. Rady Miejskiej w Kórniku z
pó�niejszymi zmianami, zwany dalej planem.

2. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y s¹:

1) rysunek planu zatytu³owany; miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów obiektów produkcyjnych,
sk³adów i magazynów oraz us³ug w ̄ ernikach, gm. Kórnik,
w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y,

2) rozstrzygniêcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych
do projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y,

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�la rysunek
planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

4. Obszar opracowania planu stanowi¹ dzia³ki oznaczone
nr ewid.: 14/2, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13,
53/16, 53/28, 53/30, 53/60, 53/61, 53/66, 53/67, 53/68, 53/69, 53/
70, 53/71, 53/72, 53/73, 53/74, 53/75, 53/76, 53/77, 53/78, 53/79,
53/80, 53/81, 50/7, 50/10, 50/16, 50/17, 50/18, 50/21, 50/25, 50/
26, 50/31, 50/32, 50/35, 50/37, 50/38, 50/39, 50/40, 50/41, 50/42,
50/43, 50/45, 50/46, 50/47, 50/48, 50/49, 50/50, 69; po³o¿one na
terenie miejscowo�ci ¯erniki w gminie Kórnik.

DZIA£ I

Przepisy ogólne

ROZDZIA£ I

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

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu uchwa³y nie
wynika inaczej,

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Kórniku, o ile z tre�ci przepisu uchwa³y nie
wynika inaczej,

3) terenie przeznaczenia - nale¿y przez to rozumieæ obszar o
okre�lonym rodzaju przeznaczenia, stanowi¹cy wydzie-
lon¹ liniami rozgraniczaj¹cymi jednostkê ustaleñ planu,
oznaczon¹ numerem i symbolem literowym zgodnie z
rysunkiem planu,

4) terenie istniej¹cego przeznaczenia i zainwestowania, nale-
¿y przez to rozumieæ tereny zabudowane oraz przeznacze-
nie terenu do którego ustalenia planu odnosz¹ siê w
sposób szczegó³owy ze wzglêdu na konieczno�æ okre�lenia
regu³ adaptacji funkcji i obiektów oraz docelowego zago-
spodarowania;

5) linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ liniê dzie-
l¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu i zasadach zagospo-
darowania,

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê okre�laj¹c¹ dopuszczaln¹ minimaln¹ odleg³o�æ bu-
dynku lub obiektu od:

1. linii rozgraniczaj¹cej teren,

2. lub innego punktu albo linii odniesienia, okre�lonych
w niniejszej uchwale;

7) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ ³¹czn¹
powierzchniê zabudowy obiektów kubaturowych;

8) terenie zainwestowania, nale¿y przez to rozumieæ obszar
przeznaczony do realizacji zabudowy i urz¹dzeñ budowla-
nych uszczelniaj¹cych teren,

9) procencie zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ procento-
wy udzia³ powierzchni zabudowy liczony w stosunku do
powierzchni dzia³ki, terenu przeznaczenia;
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10) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ sumê powierzchni gruntu pokrytego ro�linno-
�ci¹ oraz wodê powierzchniow¹,

11) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alno�æ gospo-
darcz¹, która ma charakter �wiadczeñ osób fizycznych i
prawnych na rzecz osób trzecich, i nie wymaga odrêbnych
urz¹dzeñ ani obiektów zwi¹zanych z jej dokonywaniem na
obszarze sporz¹dzenia planu.

12) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi,
które nie nale¿¹ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko, w rozumieniu przepisów
odrêbnych,

13) handlu detalicznym i wielko powierzchniowym nale¿y
przez to rozumieæ dzia³alno�æ us³ugow¹ handlu o którym
stanowi¹ przepisy ustawy o tworzeniu i dzia³aniu wielko
powierzchniowych obiektów handlowych z dnia 11 maja
2007 r.

14) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany zagra¿aj¹ce �rodowisku oraz
utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otoczenia i �rodo-
wiska, powoduj¹ce przekroczenie standardów jako�ci okre-
�lonych w przepisach odrêbnych,

15) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ prze-
pisy ustaw z aktami wykonawczymi,

§3. Nie zdefiniowane pojêcia nale¿y rozumieæ zgodnie z:

1) ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym,

2) ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,

3) przepisami wykonawczymi do wy¿ej wymienionych ustaw
oraz ustaw zwi¹zanych z planowaniem przestrzennym i
przepisami wykonawczymi do nich.

§4. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i za-
sad zagospodarowani terenu na obszarze objêtym planem.

§5. Zakres opracowania planu obejmuje problematykê
okre�lon¹ w Uchwale Nr X/107/2007 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie przyst¹pienia do sporz¹-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz us³ug
w ¯ernikach, gm. Kórnik.

§6. Plan obowi¹zuje na obszarze o powierzchni ok. 33,49
ha. Obszar planu stanowi¹ u¿ytki rolne III, IV i V klasy
bonitacyjnej oraz ³¹ki kl. IV oraz tereny zabudowane.

DZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

ROZDZIA£ II

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

zagospodarowania

§7. Na obszarze objêtym planem:

1. Okre�la siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów;

1) Tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazy-
nów, oznaczone na za³¹czniku graficznym symbolem
1P i 3P;

2) Tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazy-
nów, na terenie istniej¹cego zainwestowania, oznaczo-
ne na za³¹czniku graficznym symbolem 2P;

3) Us³ugowe zgodnie z ustaleniami uchwa³y;

4) Tereny dróg publicznych oznaczonych symbolem KD1
i KD2;

5) Tereny infrastruktury technicznej oznaczone symbo-
lem TIT;

6) Teren pañstwowego punktu oznaczenia geodezyjnego
oznaczony graficznym symbolem i opisany jako �znak
geodezyjny�, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Rysunek planu okre�la przeznaczenie terenu w granicach
rozgraniczaj¹cych, zgodnie z opisem legendy na rysunku.

§8. Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych zasadach zagospodarowania, okre�lonych w niniej-
szej uchwale, oznaczono na rysunek planu lini¹ ci¹g³¹. �rodek
grubo�ci linii rozgraniczaj¹cej, wyznacza rzeczywisty przebieg
granicy obszaru przeznaczenia.

§9. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce ozna-
czenia graficzne:

1. granice obszaru objêtego planem,

2. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

3. nieprzekraczalne linie zabudowy,

4. przeznaczenie terenu okre�lone symbolami cyfrowo-litero-
wymi.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§10. Ustala siê;

1. Zakazuje siê lokalizacji obiektów tymczasowych z wyj¹tkiem
obiektów zaplecza budowlanego wznoszonych na czas
budowy, na okres nie d³u¿szy ni¿ czas trwania budowy.

2. Dopuszcza siê zachowanie istniej¹cego zainwestowania na
obszarze dzia³ek stanowi¹cych obszar oznaczony symbo-
lem 2P, na warunkach okre�lonych uchwal¹.

3. Dopuszcza siê wykorzystanie istniej¹cych obiektów jako
zaplecza budowy.

4. Dopuszcza siê przebudowê, modernizacjê i remont istnie-
j¹cej zabudowy i zainwestowania na parametrach wynika-
j¹cych z uchwa³y.

5. Ustala siê ochronê oznaczenia geodezyjnego na dzia³ce 14/
2, okre�lonego w planie jako teren pañstwowego punktu
oznaczenia geodezyjnego, na warunkach okre�lonych przez
w³a�ciwe pañstwowe s³u¿by geodezyjne.
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6. Ustala siê konieczno�æ stosowania zasad zagospodaro-
wania terenu wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia Wojewody
Wielkopolskiego nr 40/07 z dnia 31 grudnia 2007, zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie utworzenia obszaru
ograniczonego u¿ytkowania dla lotniska wojskowego
Poznañ-Krzesiny, (Rozporz¹dzenie nr 82/03Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 17.12.2003, Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr
200, poz. 3873).

§11. Zakazuje siê:

1. lokalizacji obiektów przeznaczonych dla zamieszkania.

2. lokalizowania obiektów z pomieszczeniami na sta³y lub
czasowy pobyt ludzi w odleg³o�ci okre�lonej parame-
trem uci¹¿liwo�ci akustycznej o ponadnormatywnym
poziomie.

3. lokalizowania obiektów nie dopuszczonych rozporz¹dze-
niem Wojewody Wielkopolskiego Nr 40/07 o którym mowa
w §5 uchwa³y.

§12. Zakazuje siê lokalizacji obiektów przeznaczonych na
cele handlu detalicznego w tym w obiektach wielkopowierzch-
niowych oraz us³ug ogólnodostêpnych, niezwi¹zanych z pro-
filem funkcji dopuszczonej planem.

§13. Zastosowanie zbiorników szczelnych dla gromadze-
nia �cieków dopuszcza siê wy³¹cznie pod warunkiem gwaran-
towania pe³nego bezpieczeñstwa ich szczelno�ci.

§14. Dla istniej¹cych dróg w granicach opracowania pla-
nu, wszelkie ustalenia warunków budowy z dniem uchwalenia
planu trac¹ moc.

ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§15. Ustala siê:

1. �cieki sanitarne typu bytowego i podczyszczone �cieki
technologiczne nale¿y docelowo odprowadziæ systemem
kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni �cieków;

2. �cieki technologiczne, w tym produkcyjne, lub poproduk-
cyjne o ponadnormatywnym stopniu zanieczyszczenia,
przed ich odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej musz¹
byæ podczyszczone do poziomu gwarantuj¹cego ich od-
biór przez system kanalizacyjny;

3. Dla gromadzenia �cieków, do czasu zapewnienia ich od-
bioru do kanalizacji, dopuszcza siê stosowanie szczelnych
bezodp³ywowych zbiorników, wy³¹cznie na zasadach zgod-
nych z obowi¹zuj¹cymi programami gminnymi;

4. Systemy i technologie oczyszczalni musz¹ spe³niaæ wymo-
gi i warunki gwarantuj¹ce pe³n¹ ochronê przed ska¿eniem;
powietrza, powierzchni terenu i gruntu, wód powierzch-
niowych, gruntowych oraz podziemnych.

5. Zakazuje siê realizacji wy³¹cznie biologicznych oczyszczal-
ni �cieków;

6. Zakazuje siê stosowania zbiorników bezodp³ywowych jako
sta³e i docelowe rozwi¹zanie gospodarki �ciekami;

7. Teren wzd³u¿ cieku wodnego nale¿y zagospodarowaæ zie-
leni¹.

§16. Ustala siê:

1. Wody opadowe i roztopowe z dachów nale¿y zagospoda-
rowaæ w sposób gwarantuj¹cy ich miejscowe wykorzysta-
nie, dopuszczaj¹c mo¿liwo�æ ich odprowadzenia do gruntu
lub odprowadzenie do odbiorników wskazanych przez
odpowiednie s³u¿by wodne.

2. Podczyszczone wody opadowe i roztopowe z powierzchni
utwardzonych nale¿y odprowadziæ do odbiorników wska-
zanych przez odpowiednie s³u¿by wodne, na zasadach
okre�lonych w przepisach szczegó³owych;

3. Nadmiar wód opadowych i roztopowych, wymienionych
w ust. 1 i 2, dla stanów wywo³anych przez zwiêkszone
opady atmosferyczne, nale¿y gromadziæ tymczasowo w
zbiornikach przeznaczonych dla tych celów, wykonanych
jako zbiorniki powierzchniowe, naziemne lub podziemne
przykryte.

4. Zastosowane systemy odprowadzenia i gromadzenia wód
opadowych i roztopowych nie mog¹ naruszaæ istniej¹cych
warunków sp³ywu wód powierzchniowych i gruntowych.

5. Systemy o których mowa w ust. 4. nie mog¹ zak³ócaæ
warunków wodnych i wód gruntowych dla obszarów
le¿¹cych poza granicami opracowania planu.

§17. Ustala siê:

1. Odpady nale¿y gromadziæ w zorganizowanych miejscach;

1) wykorzystuj¹c do tego pojemniki;

2) stosuj¹c obowi¹zuj¹ce w gminie zasady wstêpnej se-
gregacji;

3) zapewniaj¹c ich odbiór przez wyspecjalizowane firmy,
zgodnie z obowi¹zuj¹cym gminnym planem gospodar-
ki odpadami.

2. Opady produkcyjne, technologiczne i niebezpieczne nale¿y
zbieraæ, przechwytywaæ, utylizowaæ i zagospodarowywaæ,
magazynowaæ, przekazywaæ do odzysku lub unieszkodli-
wiania zgodnie z odrêbnymi przepisami.

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

1. Wykorzystania no�ników energii cieplnej powoduj¹cych
zagro¿enie emisj¹ spalin szkodliwych dla �rodowiska;

2. Stosowania systemów grzewczych nie gwarantuj¹cych
zabezpieczenia przed emisj¹ spalin o których mowa w ust.
1.

3. Stosowania systemów i urz¹dzeñ do ogrzewania nie po-
siadaj¹cych atesty i znaki bezpieczeñstwa ekologicznego.

§19. Przy lokalizacji obiektów z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na sta³y pobyt ludzi, nale¿y uwzglêdniaæ wyzna-
czone planem oraz innymi opracowaniami i operatami spe-
cjalistycznymi, strefy oddzia³ywania drogi publicznej klasy
krajowej, stosuj¹c tak¿e urz¹dzenia i zabezpieczenia ochron-
ne oraz izolacyjne dla zapewnienia w³a�ciwego klimatu aku-
stycznego.

Poz. 2447
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ROZDZIA£ V

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§20. Na obszarze planu znajduj¹ siê zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne, zgodne z graficznym oznaczeniem
na rysunku planu, bêd¹ce pod ochron¹ konserwatorsk¹;

1. Dla celów ich ochrony nale¿y wyst¹piæ do w³a�ciwego
konserwatora zabytków o okre�lenie zasad postêpowania
przy projektowaniu i realizacji zabudowy.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego,
ustala siê obowi¹zek uzgadniania z miejscowo w³a�ciwym
urzêdem ochrony zabytków projektów zabudowy i zainwe-
stowania, w celu uzyskania uzgodnieñ przed wyst¹pie-
niem o pozwolenie na budowê, w sprawie okre�lenia
wymaganych prac archeologicznych, wymagaj¹cych prac
ziemnych, warunkuj¹cych realizacjê projektowanego zain-
westowania terenu.

3. Ochrona o której mowa w ust. 2, dotyczy obowi¹zku
przeprowadzenia badañ powierzchniowo sonda¿owych,
ratowniczych badañ wykopaliskowych oraz nadzoru arche-
ologicznego podczas prac ziemnych.

ROZDZIA£ VI

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych

§21. Nie ustala siê przeznaczenia terenów wymagaj¹cych
wprowadzenia ustaleñ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych.

ROZDZIA£ VII

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

gabaryty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy

§22. Na terenach obiektów produkcyjnych, sk³adów i ma-
gazynów i us³ug oznaczonych symbolem P;

1. Zakazuje siê;

1) lokalizacji funkcji o charakterze przedsiêwziêæ mog¹-
cych stanowiæ �ród³a emisji czynników szkodliwych,
przekraczaj¹cych dopuszczalne normy ustalone odrêb-
nymi przepisami;

2) realizacji obiektów wy¿szych ni¿ 25 m ponad poziom
terenu;

3) realizacji obiektów wy¿szych ni¿ 10 m ponad poziom
terenu bez uzgodnienia z w³a�ciwymi s³u¿bami wojsko-
wymi;

4) przeznaczenia pod zabudowê obiektami kubaturowymi
powierzchni wiêkszej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki,

5) przeznaczenia pod zainwestowanie terenu powierzchni
wiêkszej ni¿ 70% terenu oznaczonego symbolem P;

6) dla terenu 2P dopuszcza siê zachowanie istniej¹cego
stanu zainwestowania przekraczaj¹cego wska�nik wy-
mieniony w pkt 5;

7) lokalizacji obiektów z lokalami mieszkalnymi,

8) lokalizacji obiektów kultu,

9) lokalizacji obiektów us³ug zdrowia, o�wiaty i kultury;

10) lokalizacji obiektów handlu detalicznego.

2. Ustala siê nakaz:

1) zachowania minimum 30% powierzchni dzia³ki biolo-
gicznie czynnej,

2) zastosowania rozwi¹zañ gwarantuj¹cych zachowanie
sprawno�ci systemu odprowadzenia wód gruntowych
i powierzchniowych;

3) uzgadniania z Dowództwem Si³ Powietrznych wszyst-
kich obiektów o wysoko�ci przekraczaj¹cej wysoko�æ
10 m nad poziom terenu;

4) wprowadzenia zieleni pomiêdzy ciekiem a lini¹ zabu-
dowy,

3. Dopuszcza siê lokalizowanie;

1) obiektów biur i administracji, zwi¹zanych z funkcj¹
terenu;

2) obiektów obs³ugi transportu, w tym stacji paliw;

3) obiektów i urz¹dzeñ dozoru ochrony i bezpieczeñstwa,

4) obiektów technicznych oraz technologicznych w tym
przepompowni �cieków,

5) oczyszczalni �cieków z wy³¹czeniem ma³ych oczysz-
czalni przydomowych;

6) stacji transformatorowych i punktów zasilania na
wydzielonych dzia³kach z dostêpem do drogi publicz-
nej;

7) sieci infrastruktury technicznej o charakterze obs³ugi
wewnêtrznej a tak¿e infrastruktury technicznej przesy-
³owej na warunkach ustalonych z zarz¹dc¹ lub dyspo-
nentem sieci,

8) zbiorników na retencjê wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, ze zbiornikami wody dla celów przeciwpo-
¿arowych w³¹cznie,

9) urz¹dzeñ i stacji przesy³u sygna³u radiowego i teleko-
munikacyjnego;

10) terminali prze³adunkowych i centrum logistycznego.

11) obiektów stanowi¹cych funkcjê ekranu akustycznego.

4. Ziemiê z wykopów nale¿y zagospodarowaæ na terenie
dzia³ki lub zagospodarowaæ zgodnie z programem obo-
wi¹zuj¹cym na terenie gminy.

§23. Ustala siê:

1. Okre�la siê nieprzekraczalne linie zabudowy;

1) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla obiektów w odle-
g³o�ci 40 m od najbli¿szej krawêdzi drogi krajowej,
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2) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla obiektów z po-
mieszczeniami na sta³y pobyt ludzi w odleg³o�ci zaleca-
nej przez zarz¹dcê drogi krajowej, wynosz¹c¹ 120 m od
najbli¿szej krawêdzi drogi lub odleg³o�ci stosownej do
zainstalowanych zabezpieczeñ ochronnych (akustycz-
nych), 40 m od najbli¿szej krawêdzi drogi krajowej,

3) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³o�ci 4,00 m
od linii rozgraniczaj¹cej tereny 1 P i 1 TIT;

4) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³o�ci 10,00 m
od linii rozgraniczaj¹cej teren 3P i KD2;

5) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy wzd³u¿ rowu nale¿y
przyjmowaæ zgodnie z graficznym za³¹cznikiem nr 1.

§24. Ustala siê:

1. Obs³ugê komunikacyjn¹ zapewnia istniej¹ca droga pu-
bliczna, której czê�æ 1KD utworzona jest w granicach
opracowania planu z dzia³ek nr ewid. 53/61, 53/74, 53/70,
50/38 i 52/9, umo¿liwiaj¹ca dostêp do drogi ekspresowej
s11 w wêz³ach �Koninko� i �G¹dki� poza granicami opra-
cowania planu;

2. Ustala siê nowy odcinek drogi o charakterze publicznym,
oznaczony symbolem 2KD zrealizowany na podstawie
odrêbnych uregulowañ prawnych;

3. Dla czê�ci terenu z³o¿onego z dzia³ek nr ewid. 53/61 i 53/
74, oznaczonego symbolem KD1 ustala siê przeznaczenie
pod drogê publiczn¹, jako poszerzenie istniej¹cego pasa
drogowego drogi dojazdowej na dzia³kach 53/38 53/41,
znajduj¹cej siê przy granicy opracowania planu;

4. Wjazd na teren 1P i 3P ustala siê wykonaæ wy³¹cznie z
drogi oznaczonej symbolem KD2;

5. Wjazd na teren 2P dopuszcza siê wykonaæ z projektowanej
drogi publicznej wykonanej jako droga zbiorcza w strefie
drogi krajowej.

6. Dopuszcza siê wykonanie wjazdów na teren 1P i 2P z
wykonaniem przejazdu przez teren oznaczony symbolem
TIT, wy³¹cznie na warunkach uzyskanych z dysponentami
drogi i sieci.

§25. Ustalenia w zakresie parametrów drogi;

1. Ustala siê przekrój uliczny;

2. Ustala siê konieczno�æ dostosowania szeroko�ci jezdni
oraz no�no�ci nawierzchni jezdni do natê¿enia ruchu i
rodzaju transportu obs³uguj¹cego tereny P;

3. Dopuszcza siê wykonanie chodnika tylko z jednej strony
jezdni;

ROZDZIA£ VIII

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

wie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz

zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych

§26. Nie okre�la siê granic terenów a tym samym sposo-
bów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych

ochronie, ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów w
tym terenów górniczych a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñ-
stwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziem-
nych.

§27. Dla dzia³ki nr ewid. 14/2 ustala siê obowi¹zek uzyska-
nia warunków dla zachowania warto�ci oznaczenia pañstwo-
wego punktu geodezyjnego lub ewentualnego odtworzenia
tego oznaczenia geodezyjnego w nowym miejscu lub punkcie.

ROZDZIA£ IX

Szczególne zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym

§28. Na terenie objêtym planem nie zachodzi potrzeba
dokonania scaleñ i podzia³ów wed³ug procedury wynikaj¹cej
z przepisów odrêbnych.

ROZDZIA£ X

Szczegó³owe warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu w tym zakaz

zabudowy

§29. Ustala siê:

1. Przy lokalizowaniu obiektów i elementów uzbrojenia tere-
nu nale¿y uwzglêdniæ:

1) wystêpowanie urz¹dzeñ drenarskich;

2) lokalizacjê i charakter istniej¹cych przepustów pod
drogami;

3) wystêpowanie istniej¹cego uzbrojenia terenu, które
nale¿y uwzglêdniaæ pod k¹tem przebudowy lub moder-
nizacji z dostosowaniem do projektowanej infrastruk-
tury, jej przeniesienia lub likwidacji;

4) ograniczeñ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych stref dla
zabudowy i u¿ytkowania od krajowej drogi publicznej
i lotniska wojskowego Krzesiny;

5) uwarunkowania wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu objête-
go planem w zasiêgu OWO.

2. Wszelkie przypadki kolizji zainwestowania z sieciami infra-
struktury technicznej, nale¿y likwidowaæ w uzgodnieniu z
zarz¹dc¹ lub dysponentem sieci.

ROZDZIA£ XI

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§30. Ustala siê:

1. Na terenie oznaczonym symbolem 1 P i 2P, dopuszcza siê
mo¿liwo�æ realizacji dróg wewnêtrznych, bez konieczno�ci
wydzielania pasów drogowych.

2. Dopuszcza siê wykorzystanie istniej¹cych pasów drogo-
wych.
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3. Nie obowi¹zuj¹ ustalenia warunków dotycz¹ce dróg, uzy-
skane w odrêbnych trybach w okresie poprzedzaj¹cym
sporz¹dzenie planu.

§31. W zakresie infrastruktury technicznej:

1. Sieci infrastruktury technicznej przesy³owej nale¿y prowa-
dziæ w liniach rozgraniczaj¹cych teren TIT i dróg zgodnie
z przepisami technicznymi,

2. Dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury technicznej
w granicach obszaru P wykorzystuj¹c teren przed liniami
zabudowy.

3. Sieæ infrastruktury technicznej o charakterze przy³¹czy
dopuszcza siê prowadziæ na ca³ym terenie oznaczonym
symbolem P, wy³¹cznie jako infrastrukturê podziemn¹.

4. W pasie infrastruktury technicznej oznaczonym symbolem
TIT dopuszcza siê wykonanie:

1) przekroczeñ o charakterze przejazdów na tereny ozna-
czone symbolem P;

2) chodników i �cie¿ek rowerowych,

3) zieleni niskiej.

5. Obszary oznaczone symbolem 2TIT i 3TIT mog¹ stanowiæ
obszar poszerzenia pasa drogi zbiorczej poprowadzonej
wzd³u¿ drogi krajowej, stanowi¹ce jednocze�nie drogi
dojazdowe do terenów 1P i 2P.

6. Zaopatrzenie w wodê na cele bytowe nale¿y zapewniæ
poprzez przy³¹czenie do lokalnej sieci wodoci¹gowej na
podstawie warunków uzyskanych od zarz¹dcy sieci,

7. Warunki o których mowa w ust 6, mog¹ te¿ dotyczyæ
ewentualnego wykorzystania wody dla celów technolo-
gicznych,

8. Dopuszcza siê indywidualne ujêcia wody na warunkach
okre�lonych przez gminê z zachowaniem przepisów szcze-
gólnych,

9. Dostarczenie energii elektrycznej, gazu i wszystkich innych
no�ników energii, nale¿y zagwarantowaæ w oparciu o
warunki uzyskane od dysponenta sieci i dostawcy,

10. Dopuszcza siê realizacjê stacji transformatorowych zgod-
nie z zapotrzebowaniem inwestora:
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1) na warunkach okre�lonych przez w³a�ciwy rejonowe
Zak³ad Energetyczny;

2) na wydzielonych dzia³kach, posiadaj¹cych dostêp do
drogi publicznej.

ROZDZIA£ XII

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

§32. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
sposobu i termin tymczasowego zagospodarowania, urz¹dza-
nia i u¿ytkowania terenów.

ROZDZIA£ XIII

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§33. Ustala siê stawkê w wysoko�ci 30%.

ROZDZIA£ XIV

Przepisy koñcowe

§34. Teren uzyska³ zgodê na zmianê przeznaczenia grun-
tów rolnych na cele nie rolne;

1. Dla klasy IV-tej Decyzj¹ Marsza³ka Województwa Wielko-
polskiego Nr DR.II.6060-66/08 z dnia 22 lipca 2008 r.

2. Dla klasy III-ciej Decyzj¹ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nr. GZ.tr.057-602-387/08 z dnia 8.08.2008 r.

§35. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Kórnik.

§36. 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 XXVII/276/2008

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 10 wrze�nia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO
DO PUBLICZNEGO WGL¥DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW

OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SK£ADÓW I MAGAZYNÓW, ORAZ US£UG W ¯ERNIKACH, GMINA KÓRNIK.

Poz. 2447

Projekt planu wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na �rodowi-
sko zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du, w dniach od 27
czerwca 2008 r. do 25 lipca 2008 r. zgodnie z ustaw¹ z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z pó�n. zm.).

Uwagi by³y przyjmowane do 8 sierpnia 2008 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono ¿adnej uwagi.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz.717 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Kórniku w odniesie-
niu do braku wniesienia uwagi:

rozstrzyga, co nastêpuje:

nie zachodzi konieczno�æ rozstrzygania w sprawie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego
wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na terenie wsi ¯erniki.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XXVII/276/2008

Rady Miejskiej w Kórniku.
z dnia 10 wrze�nia 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SK£ADÓW I MAGAZYNÓW

ORAZ US£UG W ¯ERNIKACH, GMINA KÓRNIK, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,
KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 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. z 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) prognozê skutków finansowych uchwalenia przed-
miotowego planu Rada Miejska w Kórniku rozstrzyga, co
nastêpuje:

1. Ustalenia zawarte w Uchwale nie wprowadzaj¹ nowych
zobowi¹zañ dotycz¹cych realizacji i finansowania inwesty-
cji w zakresie infrastruktury technicznej z bud¿etu Gminy
Kórnik.

2. Obs³uga komunikacyjna terenu objêtego planem odbywaæ
siê bêdzie z istniej¹cej drogi zbiorczej a budowa sieci
wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej nast¹pi staraniem i
na koszt inwestora.


