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UCHWA£A Nr XL/405/2009 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
na dz. nr ewid. 54/1 i 57, obrêb Szczytniki, gm. Kórnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska w Kórniku po
stwierdzeniu zgodno�ci ze studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik uchwala, co
nastêpuje:

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej na dz. nr ewid.
54/1 i 57, w miejscowo�ci Szczytniki, gm. Kórnik.

§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce tre�ci¹
niniejszej uchwa³y.

§3. Integraln¹ czê�ci¹ planu s¹:

1) rysunek planu, w skali 1:1000 - za³¹cznik nr 1;

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu - za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcie sposobu realizacji, zapisanych w planie, in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych - za³¹cznik nr 3.

DZIA£ I

Postanowienia ogólne

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

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o których
mowa w §2 uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu nie wynika
inaczej;

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

3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;

4) funkcji terenu - nale¿y przez to rozumieæ synonim przezna-
czenia podstawowego;

5) funkcji uzupe³niaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ funkcje
inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹
przeznaczenie podstawowe;

6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ obszaru lub
zespó³ dzia³ek, o okre�lonym rodzaju przeznaczenia pod-
stawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami roz-
graniczaj¹cymi;

7) wska�niku intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to ro-
zumieæ stosunek powierzchni zainwestowanej obiektami
kubaturowymi do powierzchni terenu lub do powierzchni
dzia³ki, wyra¿ony w procentach;

8) dzia³alno�ci us³ugowej - nale¿y przez to rozumieæ, okre-
�lon¹ w przepisach prawa, dzia³alno�æ zwi¹zan¹ z zaspo-
kojeniem podstawowych potrzeb mieszkañców, za wyj¹t-
kiem us³ug handlu wielko powierzchniowego;

9) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ umown¹ liniê
pokazan¹ na rysunku planu, na której sytuuje siê dominu-
j¹c¹ �cianê budynku, nie dotyczy ona takich elementów
budynków jak np.: okapy, gzymsy, balkony, galerie, weran-
dy, tarasy lub schody zewnêtrzne, detale architektoniczne,
przy czym planem ustala siê:

a) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, która zostanie okre-
�lona poprzez podanie najmniejszej odleg³o�ci od dróg
w jakiej mo¿na sytuowaæ zabudowê,

b) obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy, która zostanie okre�lona
poprzez podanie odleg³o�ci od dróg w jakiej obowi¹z-
kowo nale¿y sytuowaæ zabudowê;

10) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokucz-
liwe dla otaczaj¹cego �rodowiska, a zw³aszcza ha³as, wi-
bracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-
czyszczenie odpadami;

11) dzia³ce budowlanej - nale¿y przyj¹æ definicjê zgodn¹ z
ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§5. U¿yte w planie okre�lenia i nazewnictwo zosta³o zde-
finiowane miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach:

1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity z 2007 r., Dz.U. Nr 19, poz. 115, z pó�niej-
szymi zmianami);
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2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 156, poz. 1118, z pó�niejszymi
zmianami);

3) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690, z pó�niejszymi zmianami);

4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93, z pó�niejszymi zmianami);

5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i le�nych (tekst jednolity z 2004 r., Dz.U. Nr 121, poz. 1266,
z pó�niejszymi zmianami);

6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodo-
wiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz.U. Nr 25, poz. 150);

7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst
jednolity z 2007 r., Dz.U. Nr 39, poz. 251);

8) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy -
Prawo ochrony �rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085, z
pó�niejszymi zmianami);

9) ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci
i porz¹dku w gminach (tekst jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr
236, poz. 2008, z pó�niejszymi zmianami);

10) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿a-
rowej (tekst jednolity z 2002 r., Dz.U. Nr 147, poz. 1229, z
pó�niejszymi zmianami);

11) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563);

12) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mo�ciami (tekst jednolity z 2004 r., Dz.U. Nr 261, poz. 2603,
z pó�niejszymi zmianami);

13) rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okre�lenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz szczegó³owych
uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiê-
wziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �ro-
dowisko (Dz.U. Nr 254, poz. 2573, z pó�niejszymi zmiana-
mi);

14) rozporz¹dzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 grud-
nia 2007 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie utworze-
nia obszaru ograniczonego u¿ytkowania dla lotniska woj-
skowego Poznañ - Krzesiny w Poznaniu Nr 40/07 (Dz.U.
Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 1, poz. 1).

§6. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i
zasad zagospodarowania terenu na obszarach objêtych
planem.

2. Zakres ustaleñ planu wynika z uchwa³y Rady Miejskiej
w Kórniku Nr VI/53/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, na dzia³kach nr ewid. 54/1 i 57, obrêb Szczyt-
niki, gm. Kórnik oraz uchwa³y Nr XL/404/2009 Rady Miejskiej

w Kórnik z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwa³y
Nr VI/53/2007.

3. Ustalenia niniejszej uchwa³y s¹ zgodne z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kórnik, zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr XXIX/317/
2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 8 pa�dziernika 2008 r.

§7. 1. Planem objêto obszary, o ³¹cznej powierzchni oko³o
7,3148 ha.

2. Obszary, o których mowa w ust. 1, po³o¿one s¹ w
zachodniej czê�ci miejscowo�ci Szczytniki, przy granicy z
miastem Poznañ. Obejmuje dzia³ki o numerze ewidencyjnym
54/1 i 57, pomiêdzy którymi przebiega droga prowadz¹ca z
Koninka do Sypniewa.

§8. Granice obszarów objêtych planem przedstawiono na
rysunku planu, o którym mowa w §3 pkt 1, stanowi¹ one
granice zatwierdzenia.

DZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe.

ROZDZIA£ I

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

zagospodarowania.

§9. 1. Na obszarach planu usta³a siê podstawowe prze-
znaczenia:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN;

2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony
na rysunku planu symbolem MW;

3) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1U, 2U;

4) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, ozna-
czone na rysunku planu symbolami 1E, 2E;

5) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP;

6) teren dróg wewnêtrznych, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW,
7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW;

7) tereny stanowi¹ce pasy techniczne zwi¹zane z poszerze-
niem istniej¹cych dróg, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1KDp, 2KDp, 3KDp.

2. Dzia³alno�æ us³ugowa jest funkcj¹ uzupe³niaj¹c¹ dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) i wielorodzin-
nej (MW). Powierzchnia zwi¹zana z dzia³alno�ci¹ us³ugow¹ nie
mo¿e przekraczaæ 30% powierzchni terenu mo¿liwego do
zainwestowanego lub i powierzchni u¿ytkowej budynku, zgod-
nie z §30.

§10. Niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie gruntów:

1) rola kl. IV a o powierzchni 7,1323 ha;

Poz. 2451



— 13705 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 146

2) rola kl. V o powierzchni 0,1825 ha;

na cele okre�lone w uchwale.

§11. Lini¹ ci¹g³¹ oznaczono na rysunku liniê rozgranicza-
j¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospo-
darowania okre�lonych w niniejszej uchwale.

ROZDZIA£ II

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.

§12. 1. Na obszarze planu ustala siê zachowanie zasad
kszta³towania ³adu przestrzennego, w tym w szczególno�ci,
podzia³ terenów na dzia³ki budowlane o regularnych kszta³-
tach i parametrach, zgodnie z zasadami okre�lonymi w Roz-
dziale 8.

2. Ustala siê, ¿e ró¿nice w parametrach zabudowy:

a) odnosz¹ce siê do wysoko�ci zabudowy nie mog¹ byæ
wiêksze ni¿ 5% od maksymalnej warto�ci okre�lonej w
planie,

b) odnosz¹ce siê do k¹tów nachylenia g³ównych po³aci da-
chowych nie mog¹ odbiegaæ wiêcej ni¿ o 5° od warto�ci
okre�lonych w planie.

3. W przypadku realizacji zabudowy o wysoko�ci wy¿szej
ni¿ 20,00 m n.p.t. ustala siê obowi¹zek uzgodnienia z Dowódz-
twem Si³ Powietrznych.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.

§13. Na obszarach objêtych planem ustala siê zakaz loka-
lizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko, za wyj¹tkiem inwestycji infrastrukturalnych, w
tym zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê i odprowadzeniem
�cieków.

§14. 1. Na obszarach objêtych planem nale¿y zapobiegaæ
i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni ziemi, w tym celu
zakazuje siê niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi,
gleby i rze�by terenu, poprzez niekorzystne przekszta³canie ich
budowy, w wyniku zbierania odpadów i odprowadzania �cie-
ków.

2. Warunek powy¿szy nie dotyczy koniecznych zmian,
które wystêpuj¹ w czasie budowy, a zwi¹zanych ze zdjêciem
wierzchniej warstwy humusowej, oraz zmian powierzchni
ziemi wynikaj¹cych z zagospodarowania przedmiotowego
terenu.

3. Ustala siê obowi¹zek selektywnego gromadzenia
warstw: humusowej i mineralnej, przy czym ustala siê prowa-
dzenie bezodpadowej gospodarki masami ziemnymi.

§15. 1. Na obszarach objêtych planem ustala siê obowi¹-
zek wyposa¿enia nieruchomo�ci w odpowiednio przygotowa-
ne miejsca do zbierania odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa, w ilo�ci:

1) jedno miejsce na jedn¹ dzia³kê w zabudowie jednorodzin-
nej - MN, dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji jednego
punktu zbierania odpadów dla wiêkszej liczby dzia³ek;

2) minimum jedno miejsce na jeden zespó³ zabudowy wie-
lorodzinnej - MW, przy czym zespó³ zabudowy wieloro-
dzinnej stanowi¹ maksymalnie 2 budynki w zabudowie
wielorodzinnej;

3) minimum jedno miejsce do zbierania odpadów dla ka¿de-
go terenu zabudowy us³ugowej-U.

2. Odpady nale¿y gromadziæ w sposób selektywny, a dalszy
sposób postêpowania z nimi, nale¿y prowadziæ zgodnie
z gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami
prawa.

§16. Zakazuje siê prowadzenia prac trwale i niekorzystnie
naruszaj¹cych, panuj¹ce na obszarach objêtych planem i w
jego s¹siedztwie stosunki, gruntowo-wodne.

§17. Ustala siê ograniczenia emisji ha³asu zwi¹zanego z
dzia³alno�ci¹ us³ugow¹ w taki sposób, aby na terenach wyma-
gaj¹cych ochrony przed ha³asem nie dochodzi³o do przekro-
czenia akustycznych standardów jako�ci �rodowiska, zgodnie
z przepisami prawa.

§18. Ustala siê konieczno�æ zapewnienia w³a�ciwego kli-
matu akustycznego w budynkach z pomieszczeniami przezna-
czonymi na sta³y pobyt ludzi, zgodnie z przepisami prawa i
Polskimi Normami.

ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.

§19. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturo-
wego, prace ziemne zwi¹zane z zagospodarowaniem i zabu-
dowaniem terenu wymagaj¹, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowê, uzgodnienia z w³a�ciwymi s³u¿bami ochrony
zabytków.

ROZDZIA£ V

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznej.

§20. Na obszarach objêtych planem wyznacza siê tereny
publiczne, którymi s¹:

1) tereny stanowi¹ce pasy techniczne zwi¹zane z poszerze-
niem istniej¹cych dróg, oznaczone symbolami 1KDp, 2KDp
i 3KDp;

2) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone sym-
bolami 1E i 2E.

§21. Na obszarach objêtych planem wyznacza siê tereny
ogólnodostêpne, którymi s¹:

1) tereny dróg wewnêtrznych realizowanych jako ci¹gi pieszo
- jezdne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW,
2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW;
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2) teren drogi wewnêtrznej realizowanej jako ulica wewnêtrz-
na, oznaczony na rysunku planu symbolem 6KDW;

3) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP.

§22. Zakazuje siê ustawiania reklam i tablic informacyj-
nych w miejscach i w sposób utrudniaj¹cy czytelno�æ infor-
macji drogowskazowej.

ROZDZIA£ VI

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

gabaryty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy.

§23. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
MW zabudowê oraz urz¹dzenia terenu nale¿y kszta³towaæ w
sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów prawa oraz na-
stêpuj¹cych warunków:

1) ustala siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej;

2) ustala siê wysoko�æ zabudowy nadziemnej: do III kondy-
gnacji lub do 12,00 m licz¹c od poziomu terenu do gzymsu;

3) ustala siê przykrycie budynków dachami p³askimi, w tym
realizacjê tarasów w ramach powierzchni przykryæ dacho-
wych;

4) dopuszcza siê podpiwniczenie w czê�ci lub pod ca³o�ci¹
budynków mieszkalnych, przy czym dopuszcza siê wyko-
rzystanie podpiwniczenia jako wielostanowiskowego par-
kingu podziemnego.

§24. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 1MN i 2MN zabudowê nale¿y kszta³towaæ w sposób
zapewniaj¹cy zachowanie przepisów prawa oraz nastêpuj¹-
cych warunków:

1) z zastrze¿eniem pkt 2, ustala siê realizacjê budynków
mieszkalnych wolnostoj¹cych;

2) dopuszcza siê realizacjê budynków mieszkalnych w zabu-
dowie bli�niaczej wzd³u¿ dróg wewnêtrznych oznaczonych
symbolami 2KDW i 3KDW;

3) ustala siê wysoko�æ zabudowy: do II kondygnacji naziem-
nych, rozumianych jako budynek parterowy z poddaszem
u¿ytkowym lub do 9,00 m licz¹c od poziomu terenu do
kalenicy;

4) z zastrze¿eniem pkt 5, ustala siê dachy dwu lub wielospa-
dowe: o k¹cie nachylenia 35°, ponadto:

a) ustala siê stosowanie pokryæ z dachówki lub blach
dachowych,

b) dopuszcza siê realizacjê kafrów dachowych lub innych
koniecznych elementów, o innym k¹cie nachylenia ni¿
wy¿ej okre�lone, o ile bêdzie to podyktowane wymo-
gami konstrukcji lub wzglêdami funkcjonalnymi po-
mieszczeñ,

5) z zastrze¿eniem pkt 6, na terenie 1MN dopuszcza siê
realizacjê dachów p³askich, w tym realizacjê tarasów w

ramach powierzchni przykryæ dachowych, pod warunkiem,
¿e powierzchnia tarasu nie przekroczy 50% powierzchni
zabudowy budynku;

6) dachy p³askie mo¿na realizowaæ pod warunkiem ¿e wzd³u¿
danego ci¹gu komunikacyjnego bêd¹ zachowane jednako-
we parametry dachu.

§25. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej 1MN i
2MN dopuszcza siê realizacjê budynków gara¿owych lub wiat
gara¿owych, które nale¿y realizowaæ z zastrze¿eniem ust. 3,
jako wolno stoj¹ce lub dobudowane do budynku mieszkalne-
go, pod warunkiem zachowania jednolitego stylu architekto-
nicznego z budynkiem mieszkalnym.

2. Dla budynków gara¿owych lub wiat gara¿owych usta-
la siê:

1) wysoko�æ budynków: I kondygnacja lub do 3,50 m licz¹c
od poziomu terenu do gzymsu;

2) przykrycie dachami p³askimi.

3. Dopuszcza siê sytuowanie budynków gara¿owych lub
wiat gara¿owych parami w granicach przylegaj¹cych do siebie
dzia³ek.

§26. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1U zabudowê oraz urz¹dzenia terenu nale¿y kszta³towaæ w
sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów prawa oraz na-
stêpuj¹cych warunków:

1) ustala siê wysoko�æ zabudowy nadziemnej: do III kondy-
gnacji lub do 12,00 m licz¹c od poziomu terenu do gzymsu;

2) ustala siê przykrycie budynków dachami p³askimi;

3) dopuszcza siê realizacjê tarasów w ramach powierzchni
przykryæ dachowych;

4) dopuszcza siê podpiwniczenie w czê�ci lub pod ca³o�ci¹
budynków us³ugowych, przy czym dopuszcza siê wykorzy-
stanie podpiwniczenia jako wielostanowiskowego parkin-
gu podziemnego.

§27. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 2U zabudowê nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹-
cy zachowanie przepisów prawa oraz nastêpuj¹cych warun-
ków:

1) ustala siê wysoko�æ zabudowy: do II kondygnacji naziem-
nych, lub do 12,00 m licz¹c od poziomu terenu do kalenicy;

2) ustala siê dach dwu lub wielospadowy: o k¹cie nachylenia
od 30° do 45°, ponadto:

a) ustala siê stosowanie pokryæ z dachówki lub blach
dachowych,

b) dopuszcza siê realizacjê kafrów dachowych lub innych
koniecznych elementów, o innym k¹cie nachylenia ni¿
wy¿ej okre�lone, o ile bêdzie to podyktowane wymo-
gami konstrukcji lub wzglêdami funkcjonalnymi po-
mieszczeñ,

3) dopuszcza siê podpiwniczenie w czê�ci lub pod ca³o�ci¹
budynków us³ugowych, przy czym dopuszcza siê wykorzy-
stanie podpiwniczenia jako wielostanowiskowego parkin-
gu podziemnego.

Poz. 2451



— 13707 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 146

§28. 1. Na terenach zieleni urz¹dzonej 1ZP, 2ZP, 3ZP
ustala siê realizacjê zieleni w formie np. ogrodu, skweru
ogólnodostêpnego i terenów rekreacyjnych dla dzieci.

2. Na ww. terenach dopuszcza siê realizacjê obiektów i
urz¹dzeñ sportowych lub rekreacyjnych oraz obiektów ma³ej
architektury.

§29. Na obszarach objêtych planem dopuszcza siê reali-
zacjê indywidualnych obiektów i urz¹dzeñ sportowo - rekre-
acyjnych, np. basenów ogrodowych, oczek wodnych itp.

§30. 1. Ustala siê nastêpuj¹cy wska�nik intensywno�ci
zabudowy:

1) dla terenów MW do 40%;

2) dla terenów MN do 30% lub dla zabudowy bli�niaczej do
40%;

3) dla terenu 1U do 40%;

4) dla terenu 2U do 30%.

2. Ustala siê minimaln¹ powierzchniê biologicznie czynn¹:

1) dla terenów MW - 30%;

2) dla terenów MN - dla zabudowy wolno stoj¹cej - 40%, dla
zabudowy bli�niaczej - 30%;

3) dla terenu 1U - 25%;

4) dla terenu 2U - 30%.

§31. Ustala siê nieprzekraczalne i obwi¹zuj¹ce linie zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu.

§32. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej MN, ustala siê wyznaczenie min. 1 miejsca parkingo-
wego w obrêbie ka¿dej z dzia³ek budowlanych.

2. Na terenach 1U i 2U, dla ka¿dych 100 m2 powierzchni
sprzeda¿y obiektu us³ugowego, ustala siê wyznaczenie min. 3
miejsc parkingowych, przy czym:

1) dopuszcza siê w ramach ww. terenów realizacjê parkingów
naziemnych i podziemnych;

2) dla terenu 1U dopuszcza siê uwzglêdnienie miejsc parkin-
gowych w liniach rozgraniczaj¹cych drogê wewnêtrzn¹
6KDW w ogólnym bilansie miejsc parkingowych.

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MW, ustala siê wyznaczenie min. 1 miejsca parkingowego na
jedno mieszkanie przy czym:

1) dopuszcza siê w ramach ww. terenu realizacjê parkingów
naziemnych i podziemnych;

2) dopuszcza siê uwzglêdnienie miejsc parkingowych w li-
niach rozgraniczaj¹cych dróg wewnêtrznych 6KDW i 7KDW
w ogólnym bilansie miejsc postojowych, pod warunkiem
odliczenia miejsc wymaganych dla us³ug w ramach terenu
1U, zgodnie z ust. 2.

§33. Na obszarze planu ustala siê stosowanie kolorystyki
elewacji zharmonizowanej z otoczeniem.

ROZDZIA£ VII

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.

§34. 1. Obszar objêty planem po³o¿ony jest:

1) w granicach III, zewnêtrznej strefy ograniczonego u¿ytko-
wania dla lotniska wojskowego Poznañ-Krzesiny (rozpo-
rz¹dzenie przywo³ano §5 pkt 13), dla której brak ograniczeñ
w zakresie przeznaczenia terenu, jednak nale¿y zapewniæ
w³a�ciwy klimat akustyczny w budynkach z pomieszczenia-
mi wymagaj¹cymi ochrony akustycznej, zgodnie z przepi-
sami prawa;

2) w strefie ochrony wód podziemnych - OWO, w obszarze
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144, dla której
obowi¹zuj¹ zapisy z §42.

ROZDZIA£ VIII

Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomo�ci objêtych planem miejscowym.

§35. 1. Zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane
ustala siê nastêpuj¹co:

1) z zastrze¿eniem pkt 2, 3 i 4, ustala siê wydzielenie dzia³ek
zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza siê zmiany powierzchni i uk³adu granic, które
maj¹ charakter postulowany, jednak powsta³e po podziale
dzia³ki budowlane:

a) nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ 500 m2,

b) musz¹ mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej,

c) granice bêd¹ prowadzone pod k¹tem prostym lub
zbli¿onym do prostego,

d) mog¹ mieæ minimalnie 18,00 m i maksymalni 45,00
m szeroko�ci frontów dzia³ek budowlanych na tere-
nach MN;

3) dopuszcza siê, o ile zajdzie taka potrzeba, ³¹czenie dzia³ek
i realizacjê jednego budynku, pod warunkiem, ¿e bêd¹
zachowane warunki okre�lone w przepisach prawa oraz
pozosta³e ustalenia planu;

4) dopuszcza siê podzia³ terenu, maj¹cy na celu wyodrêbnie-
nie w³asno�ci lokali wraz z gruntem.

2. Powy¿sze zasady nie dotycz¹ dzia³ek wydzielanych
pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej oraz pod poszerze-
nie dróg, w takiej sytuacji kszta³t i wielko�æ dzia³ek bêd¹
wynika³y rysunku planu lub z faktycznych potrzeb.
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ROZDZIA£ IX

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

§36. Na terenach 1ZP, 2ZP i 3ZP ustala siê zakaz zabudo-
wy mieszkaniowej.

ROZDZIA£ X

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

§37. 1. Przy zachowaniu przepisów prawa, wyznacza siê
pasy techniczne, zwi¹zane z poszerzeniem - istniej¹cych poza
granicami opracowania - dróg (o charakterze dróg lokalnych).
Ustala siê nastêpuj¹ce parametry poszerzeñ:

1) dla 1KDp - szeroko�æ do 12,0 m;

2) dla 2KDp - szeroko�æ do 9,0 m;

3) dla 3KDp - szeroko�æ 2,0 m; zgodnie z rysunkiem planu.

2. W liniach rozgraniczaj¹cych poszerzeñ, o których mowa
wy¿ej, dopuszcza siê realizacjê jezdni, chodnika dla pieszych,
�cie¿ki rowerowej, miejsc parkingowych, zatok autobusowych
lub innych obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z komunikacj¹
oraz infrastruktur¹ liniow¹.

3. Dla poszerzenia 1KDp, ustala siê zapewnienie rezerwy
terenu dla realizacji �cie¿ki rowerowej prowadz¹cej z Sypnie-
wa do Koninka.

§38. 1. Dla dróg wewnêtrznych realizowanych jako ci¹gi
pieszo-jezdne, oznaczonych na rysunku planu symbolami
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW,
10KDW ustala siê:

1) szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych: zgodnie z rysun-
kiem planu, przy czym nale¿y zachowaæ:

a) dla 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW
- min. 8,00 m,

b) dla 5KDW - 10,00 m;

2) dla ci¹gów: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 7KDW, 8KDW,
9KDW ustala siê zakoñczenie placem do zawracania o
parametrach zgodnych z przepisami prawa;

3) realizacjê pieszo -jezdni o utwardzonej nawierzchni;

4) pozosta³e nie wymienione parametry realizowaæ z zacho-
waniem obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

2. W liniach rozgraniczaj¹cych drogê wewnêtrzn¹, ozna-
czon¹ na rysunku planu symbolem 7KDW, dopuszcza siê
wyznaczanie miejsc parkingowych z towarzysz¹c¹ zieleni¹.

§39. Dla drogi wewnêtrznej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem 6KDW, realizowanej jako ulica wewnêtrzna ustala siê:

1) szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych od 10,00 m do 18,00
m: zgodnie z rysunkiem planu;

2) realizacjê jezdni o utwardzonej nawierzchni i szeroko�ci
minimum 5,00 m;

3) wyznaczanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczaj¹-
cych drogi wewnêtrznej;

4) przy skrzy¿owaniach zachowaæ odpowiednie, wynikaj¹ce z
przepisów prawa, pola widoczno�ci;

5) dopuszcza siê realizacjê jedno- lub dwustronnego chodni-
ka, lub �cie¿ki rowerowej;

6) pozosta³e, nie wymienione, parametry nale¿y realizowaæ z
zachowaniem obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

§40. 1. Przy zachowaniu przepisów prawa oraz z zastrze-
¿eniem ust. 2 i 3, na terenach oznaczonych symbolami 1E i 2E
ustala siê realizacjê stacji transformatorowych.

2. Je¿eli zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ lub
lokalizacja przysz³ych odbiorców bêd¹ wymagaæ przeniesienia
lub lokalizacji dodatkowej stacji transformatorowej zezwala
siê na:

a) wydzielenie z terenów MN, MW lub U dzia³ki, na której
zostanie usytuowana stacja transformatorowa,

b) je¿eli na terenach E, pokazanym na rysunku planu, nie
zostan¹ zlokalizowane urz¹dzenia elektroenergetyczne,
wówczas tereny te mog¹ zostaæ przydzielone do s¹siedniej
dzia³ki budowlanej i tym samym uzyska funkcjê terenu
przylegaj¹cego.

3. Realizacja stacji transformatorowej w innej lokalizacji
ni¿ to wynika z rysunku planu, wymaga uzyskania warunków
od dysponenta sieci energetycznej, zgodnie z przepisami
prawa.

§41. Obs³ugê komunikacyjn¹ obszarów objêtych planem
ustala siê z istniej¹cych dróg, równie¿ po ich poszerzeniu oraz
nowo wydzielonych dróg wewnêtrznych na warunkach okre�lo-
nych w przepisach prawa oraz przy zachowaniu ustaleñ planu.

§42. 1. Dopuszcza siê korzystanie z istniej¹cej poza gra-
nicami planu infrastruktury technicznej.

2. Ustala siê realizacjê nowych sieci i przy³¹czy w grani-
cach obszarów objêtych planem, przy zachowaniu przepisów
prawa oraz nastêpuj¹cych warunków:

1) �cieki komunalne: docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej,
dopuszcza siê tymczasowo odprowadzanie �cieków do
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, z których bêd¹
one regularnie wywo¿one przez koncesjonowanego prze-
wo�nika do oczyszczalni �cieków; ustala siê zakaz realizacji
przydomowych oczyszczalni �cieków;

2) wody opadowe i roztopowe: docelowo do lokalnej sieci
kanalizacji deszczowej lub do sieci ogólnosp³awnej, przy
czym plan dopuszcza:

a) odprowadzenie �cieków w postaci wód opadowych i
roztopowych do gruntu po wcze�niejszym podczysz-
czeniu, w odpowiednich urz¹dzeniach i uzyskaniu pa-
rametrów zgodnych z przepisami prawa;

b) zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania �cie-
ków w postaci wód opadowych i roztopowych poza
granice nieruchomo�ci;

c) wody opadowe i roztopowe z dachów zagospodaro-
waæ w ramach w³asnej dzia³ki;
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3) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿aro-
wych: z sieci wodoci¹gowej, z wykorzystaniem istniej¹-
cych komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê;

4) zaopatrzenie w energiê: ze stacji transformatorowych zlo-
kalizowanych na terenach E; plan dopuszcza zmianê loka-
lizacji terenów E, po uzgodnieniu z dysponentem sieci i
uzyskaniu warunków technicznych oraz zgodnie z §40;

5) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków zasto-
sowaæ �ród³a energii o ograniczonej emisji (np. gaz, olej
opa³owy itp.); dopuszcza siê wykorzystanie niekonwencjo-
nalnych i odnawialnych �róde³ energii (np. pompy ciep³a);

6) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre�lonych w
przepisach prawa.

ROZDZIA£ XI

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

§43. Dopuszcza siê zmianê sposobu u¿ytkowania obiek-
tów lub ich czê�ci, przy zachowaniu warunków okre�lonych w
planie oraz przepisów prawa.

§44. Do czasu realizacji stacji transformatorowych na
terenach 1E i 2E, dopuszcza siê korzystanie z urz¹dzeñ istnie-
j¹cych poza granicami planu.

Poz. 2451

§45. Do czasu docelowego zagospodarowania pasów tech-
nicznych 1KDp, 2KDp, 3KDp dopuszcza siê realizacjê nasadzeñ
zieleni¹ nisk¹ (trawniki).

DZIA£ III

Przepisy koñcowe.

§46. Plan zachowuje wa¿no�æ, równie¿ wtedy je�li nast¹pi:

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w
§5 przepisów, chyba ¿e z ich tre�ci bêdzie wynika³ obowi¹-
zek dokonania zmiany planu;

2) zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych
dzia³ek.

§47. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu, i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§48. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Kórnik.

§49. 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 XL/405/2009

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 26 maja 2009 r.

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

ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA DZ. NR EWID. 54/1 I 57, OBRÊB SZCZYTNIKI, GM. KÓRNIK.

Poz. 2451

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej na
dz. nr ewid. 54/1 i 57, obrêb Szczytniki, gm. Kórnik, zosta³
zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pó�n. zm.), wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w
terminie od 9 lutego do 10 marca 2009 r.

W trakcie dyskusji publicznej, która odby³a siê 26 lutego
2009 r., nie wniesiono uwag. W ustawowym terminie przyj-
mowania uwag, tj. do 25 marca 2009 r., wniesiono jedn¹
uwagê.

W dniu 30 marca 2009 r. Burmistrz Gminy Kórnik podj¹³
rozstrzygniêcie, w którym przyj¹³ wniesion¹ uwagê. Wniesio-
na uwaga nie wp³ynê³a merytorycznie na ww. projekt planu,
dlatego nie by³o podstaw do wprowadzenia zmian w projekcie
planu i ponowienia jakiegokolwiek z etapów procedury plani-
stycznej.

W oparciu o art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miejska w Kórniku
nie podejmuje rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia wnie-
sionych uwag, gdy¿ wszystkie uwagi zosta³y przyjête przez
organ sporz¹dzaj¹cy plan miejscowy, tj. Burmistrza Gminy
Kórnik.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y XL/405/2009

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 26 maja 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA,

ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska w Kórniku, w oparciu o
obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym:

- ustawê z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r., Dz.U.
Nr 88 poz. 539);

- ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi
zmianami);

- ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (tekst jedno-
lity z 2006 r., Dz.U. Nr 123, poz. 858 z pó�niejszymi
zmianami);

- ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 89, poz. 625 z pó�niej-
szymi zmianami);

- prognozê skutków finansowych uchwalenia przedmioto-
wego planu miejscowego; oraz ustalenia planu, rozstrzyga
co nastêpuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stanowi¹,
zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorz¹dzie gminnym,
zadania w³asne gminy.

§2. Gmina w najbli¿szym czasie nie przewiduje realizacji
inwestycji infrastrukturalnych, o których mowa w §1 i nie
zobowi¹zuje siê, w ci¹gu najbli¿szych 10 lat do realizacji tej
infrastruktury.

§3. Obszar granicz¹cy z terenem w granicach planu nie
jest wyposa¿ony, w infrastrukturê techniczn¹. W pobli¿u g³ów-
nych dróg okre�laj¹cych teren opracowania przebiega pod-
ziemna sieæ infrastruktury technicznej w postaci wodoci¹gu,
brak natomiast sieci kanalizacyjnej.

§4. 1. Wykonanie stacji transformatorowej lub przy³¹cza
energetycznego le¿y w gestii dysponenta sieci, zgodnie z art.
7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

2. Zaopatrzenie w ciep³o jest obowi¹zkiem inwestora, w
zale¿no�ci od wyboru sposobu ogrzewania, niezbêdne bêdzie
porozumienie z w³a�ciwym dysponentem sieci, zgodnie z ww.
ustaw¹ z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne.
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§5. 1. Obs³uga komunikacyjna obszaru objêtego planem
odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cych oraz nowo projektowanych
dróg. Koszty zwi¹zane z wydzieleniem nowych dróg, w tym
z ewentualnym wykupem gruntów, oraz z urz¹dzeniem ulic,
bêd¹ obci¹¿yæ bud¿et Gminny, w momencie ich realizacji, ale
tylko w czê�ci dotycz¹ce terenów publicznych, na warunkach
finansowych wcze�niej ustalonych z inwestorem.

Poz. 2451, 2452

2. Procedura zwi¹zana z wykupem gruntów bêdzie wy-
nika³a z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomo�ciami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U.
Nr 261, poz. 2603 z pó�n. zm.).

3. Realizacja indywidualnych zjazdów nale¿y do zadañ
inwestora.

2452

UCHWA£A Nr XL/414/2009 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie ustanowienia nagród za osi¹gniêcia w nauce i sporcie dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
na terenie Gminy Kórnik

Na podstawie art. 90t ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze�nia
1991 r. o systemie o�wiaty(Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze
zm.) oraz art. 18 pkt 15 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.) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co nastê-
puje:

§1. W uznaniu za osi¹gniêcie wysokich wyników w nauce
i sporcie ustanawia Regulamin przyznawania nagród dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych na trenie Gminy
Kórnik, stanowi¹cy element programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y.

§2. Postanowienia ogólne:

1. Nagrodê przyznaje Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kór-
niku uczniom VI klas szko³y podstawowej oraz III klas
gimnazjum.

2. W szczególnych przypadkach mo¿na zg³aszaæ wybitnie
uzdolnionych uczniów z m³odszych klas szko³y podstawo-
wej i gimnazjalnej, oraz uczniów którzy, me ostaj¹c wyni-
ków w nauce okre�lonych w pkt 3 ppkt 1 s¹ laureatami
konkursów i olimpiad na szczeblu co najmniej miêdzywo-
jewódzkim i ogólnopolskim.

3. 1. Uczeñ kandyduj¹cy do nagrody za wyniki w nauce
powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:

a) uzyskuje celuj¹ce i bardzo dobre wyniki w nauce
(�rednia ocen powy¿ej 5,0),

b) uczeñ klasy VI szko³y podstawowej uzyska³ ze spraw-
dzianu co najmniej 35 punktów, a uczeñ klasy III
gimnazjum z egzaminu co najmniej 130 punktów,

z czê�ci humanistycznej, matematyczno-przyrodni-
czej i jêzyka nowo¿ytnego,

c) jest finalist¹ konkursów przedmiotowych przynaj-
mniej na szczeblu wojewódzkim,

d) wykazuje szczególne zdolno�ci w co najmniej jed-
nej dziedzinie wiedzy, uzyskuje z mej stopnie celu-
j¹ce, a z pozosta³ych przedmiotów oceny co naj-
mniej bardzo dobre,

e) posiada wzorowe zachowanie,

f) bierze aktywny udzia³ w ¿yciu szko³y.

2. Uczeñ kandyduj¹cy do nagrody za wyniki sportów,
powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:

a) uzyskuje nieprzeciêtne wyniki w rywalizacji sporto-
wej (indywidualne osi¹gniêcia na szczeblu co naj-
mniej wojewódzkim),

b) posiada wzorowe zachowanie, oraz co najmniej
bardzo dobre oraz dobre wyniki w nauce,

c) swoimi osi¹gniêciami promuje miasto w regionie,
województwie, kraju i za granic¹.

4. Nagrodê mo¿na przyznaæ grupie (zespo³owi, dru¿ynie,
itp.) za szczególne osi¹gniêcia naukowe, artystyczne,
sportowe (co najmniej na szczeblu wojewódzkim).

§3. Zasady zg³aszania kandydatów:

1. Uczniów do nagrody zg³aszaj¹ dyrektorzy szkól lub placó-
wek w uzgodnieniu z rad¹ pedagogiczn¹ placówki.

2. Zg³oszenia uczniów przedstawia siê w formie pisemnej /
wzór wniosku stanowi za³¹cznik do niniejszego regulaminu.


