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UCHWADA Nr XL/407/2009 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej  
na dz. o nr ewid. 115/7, 115/8, 116/2, obręb Koninko, gm. Kórnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
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 uwarunkowaG i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Kórnik uchwala, co 

następuje:

§1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego obszaru zabudowy mieszkanio-

wej na dziaEkach o nr ewid. 115/7, 115/8, 116/2, 
obręb Koninko, gm. Kórnik.

§2. Miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego, o którym mowa w §1, są ustalenia bę-

dące tre[cią niniejszej uchwaEy.

§3. Integralną czę[cią planu są:
1) rysunek planu, w skali 1:1.000 - zaEącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu - zaEącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie 

z przepisami prawa o finansach publicznych - 

zaEącznik nr 3.

DZIAD I
Postanowienia ogólne

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

1) planie - nalery przez to rozumieć ustalenia pla-

nu, o których mowa w § 2 uchwaEy, o ile z 
tre[ci przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Miejskiej w Kórniku, o ile z tre[ci 
przepisu nie wynika inaczej;

3) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewarać na danym terenie, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi;

4) funkcji terenu - nalery przez to rozumieć syno-

nim przeznaczenia podstawowego;

5) funkcji uzupeEniającej - nalery przez to rozumieć 
funkcje inne nir podstawowe, które uzupeEnia-

ją lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
6) terenie - nalery przez to rozumieć czę[ć ob-

szaru lub zespóE dziaEek, o okre[lonym rodzaju 
przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
7) wskapniku intensywno[ci zabudowy - nalery 

przez to rozumieć stosunek powierzchni zain-

westowanej obiektami kubaturowymi do po-

wierzchni terenu lub do powierzchni dziaEki, 
wyrarony w procentach;

8) dziaEalno[ci usEugowej ｠ nalery przez to ro-

zumieć, okre[loną w przepisach prawa, dzia-

Ealno[ć związaną z zaspokojeniem podstawo-

wych potrzeb mieszkaGców, np. przedszkole, 
za wyjątkiem usEug handlu wielkopowierzch-

niowego;

9) linii zabudowy - nalery przez to rozumieć umow-

ną linię pokazaną na rysunku planu, na której 
sytuuje się dominującą [cianę budynku, nie do-

tyczy ona takich elementów budynków jak np.: 
okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, ta-

rasy, klatki schodowe, schody zewnętrzne, ry-

zality, ganki lub detale architektoniczne, przy 

czym planem ustala się:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy, która okre-

[lona jest poprzez podanie najmniejszej od-

legEo[ci od dróg w jakiej morna sytuować 
zabudowę,

b) obowiązującą linię zabudowy, która okre[lona 
jest poprzez podanie odlegEo[ci od dróg, w 
jakiej obowiązkowo nalery sytuować zabu-

dowę;
10) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 

rozumieć zjawiska fizyczne lub stany, utrud-

niające rycie albo dokuczliwe dla otaczającego 
[rodowiska, a zwEaszcza haEas, wibracje, za-

nieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-

czyszczenie odpadami;

11) dziaEce budowlanej ｠ nalery przyjąć definicję 
zgodną z ustawą o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym;
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12) willi miejskiej ｠ nalery przez to rozumieć bu-

dynek kilkurodzinny o gabarytach zabudowy 

jednorodzinnej wolnostojącej, w ramach które-

go morna wydzielić maks. 4 mieszkania;
13) dominancie – obiekt (budynek lub fragment 

budynku) o wysokich walorach architektonicz-

nych i wysoko[ci większej od obiektów ota-

czających, np. wiera.

§5. Uryte w planie okre[lenia i nazewnictwo zo-

staEo zdefiniowane między innymi w następujących 
przepisach:

1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity z 2007 r., Dz.U. Nr 
19, poz. 115, z pópniejszymi zmianami);

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow-

lane (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 156, 
poz. 1118, z pópniejszymi zmianami);

3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 
pópniejszymi zmianami);

4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cy-

wilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z pópniejszymi 
zmianami);

5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grun-

tów rolnych i le[nych (tekst jednolity z 2004 
r., Dz.U. Nr 121, poz. 1266, z pópniejszymi 
zmianami);

6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony [rodowiska (tekst jednolity z 2008 r., 
Dz.U. Nr 25, poz. 150, z pópniejszymi zmia-

nami);

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 13 wrze[nia 1996 r. o utrzy-

maniu czysto[ci i porządku w gminach (tekst 
jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr 236, poz. 2008, 
z pópniejszymi zmianami);

9) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwporarowej (tekst jednolity z 2002 r., 
Dz.U. Nr 147, poz. 1229, z pópniejszymi zmia-

nami);

10) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwporarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. Nr 80, poz. 563);

11) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-

ce nieruchomo[ciami (tekst jednolity z 2004 
r., Dz.U. Nr 261, poz. 2603, z pópniejszymi 
zmianami);

12) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 li-
stopada 2004 r. w sprawie okre[lenia rodza-

jów przedsięwzięć mogących znacząco od-

dziaEywać na [rodowisko oraz szczegóEowych 
uwarunkowaG związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o od-

dziaEywaniu na [rodowisko (Dz.U. Nr 254, poz. 
2573, z pópniejszymi zmianami);

13) rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z 
dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie utworzenia obszaru ograni-

czonego urytkowania dla lotniska wojskowego 
PoznaG ｠ Krzesiny w Poznaniu Nr 40/07 (Dz.U. 
Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 1, poz. 1).

§6.1. Przedmiotem planu jest ustalenie przezna-

czenia i zasad zagospodarowania terenów na obsza-

rze objętym planem.
2. Zakres ustaleG planu wynika z uchwaEy Rady 

Miejskiej w Kórniku Nr VI/52/2007 z dnia 28 lutego 

2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, na dz. nr ewid. 115/7, 115/8 i 116/2, obręb 
Koninko, gm. Kórnik oraz uchwaEy Rady Miejskiej w 
Kórniku nr XL/406/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w 

sprawie zmiany uchwaEy nr VI/52/2007.
3. Ustalenia niniejszej uchwaEy są zgodne z ustale-

niami studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy Kórnik, zatwier-

dzonym UchwaEą Nr XXIX/317/2008 Rady Miejskiej 
w Kórniku z dnia 08 papdziernika 2008 r.

§7.1. Planem objęto obszar o powierzchni 14,83 ha.
2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, poEorony jest w 

zachodniej czę[ci miejscowo[ci Koninko, przy granicy 
z miejscowo[cią Szczytniki. Od poEudniowego zachodu 
sąsiaduje z ul. Piotrowską w Szczytnikach, a od póEnocy 
graniczy z drogą prowadzącą z Koninka do Sypniewa. 
Planem objęto dziaEki oznaczone numerami ewidencyj-
nymi: 115/7, 115/8 i 116/2, obrębu Koninko.

§8. Granice obszaru objętego planem przedsta-

wiono na rysunku planu, o którym mowa w §3 pkt 

1, stanowią one granice zatwierdzenia.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

ROZDZIAD I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-

dach zagospodarowania

§9.1. Na obszarze planu ustala się następujące 
podstawowe przeznaczenia:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN i 

8MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1MW, 2MW, 3MW;

3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i usEugowej, oznaczony na rysunku planu sym-

bolem: MW/U;
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4) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i usEugowej, oznaczony na rysunku planu sym-

bolem MN/U;
5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 
10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 
15KDW i 16KDW;

6) tereny pasów technicznych związanych z po-

szerzeniem istniejących dróg, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 1KDp i 2KDp;
7) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-

ku planu symbolami: 1ZP i 2ZP;
8) tereny infrastruktury technicznej - elektroener-

getyka, oznaczone na rysunku planu symbola-

mi: 1E i 2E;
9) teren infrastruktury technicznej – kanalizacja, 

oznaczony na rysunku planu symbolem: K.
2. DziaEalno[ć usEugowa jest funkcją uzupeEniającą 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielo-

rodzinnej (MN, MW). Powierzchnia budynków zwią-

zanych z dziaEalno[cią usEugową nie more przekra-

czać 30% powierzchni terenu zainwestowanego.
3. W ramach terenów oznaczonych symbolami 

MW/U i MN/U, dopuszcza się sytuacje, w której 
dziaEalno[ć usEugowa będzie stanowiEa maksymalnie 
80% powierzchni urytkowej budynku.

§10. Niniejszym planem zmienia się przeznacze-

nie gruntów:
1) rola kl. III a  o powierzchni 1,0100 ha;

2) rola kl. IV a  o powierzchni 3,2600 ha;

3) Eąka kl. IV  o powierzchni 0,1200 ha;
4) rola kl. V  o powierzchni 8,7700 ha;

5) Eąka kl. V  o powierzchni 0,3000 ha;
6) rola kl. VI  o powierzchni 1,3700 ha;

na cele okre[lone w uchwale.

§11. Linią ciągEą oznaczono na rysunku planu linię 
rozgraniczającą tereny o rórnym przeznaczeniu lub 
rórnych zasadach zagospodarowania okre[lonych 
w niniejszej uchwale.

ROZDZIAD II
Zasady ochrony 

i ksztaEtowania Eadu przestrzennego

§12.1. Na obszarze planu ustala się zachowanie 
zasad ksztaEtowania Eadu przestrzennego, w tym w 
szczególno[ci ustala się podziaE terenów na dziaEki 
budowlane o regularnych ksztaEtach i parametrach, 
zgodnie z zasadami okre[lonymi w Rozdziale 8.

2. Ustala się, re rórnice w parametrach zabudo-

wy:
a) odnoszące się do wysoko[ci zabudowy nie 

mogą być większe nir 5% od maksymalnej 
warto[ci okre[lonej w planie,

b) odnoszące się do kątów nachylenia gEównych 
poEaci dachowych nie mogą odbiegać więcej 
nir o 5o od warto[ci okre[lonych w planie.

ROZDZIAD III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§13. Na obszarze objętym planem ustala się za-

kaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znaczą-

co oddziaEywać na [rodowisko, za wyjątkiem inwe-

stycji celu publicznego.

§14. Zakazuje się prowadzenia prac trwale i nie-

korzystnie naruszających panujące, na obszarze ob-

jętym planem i w jego sąsiedztwie, stosunki grunto-

wo-wodne.

§15.1. Z zastrzereniem ust. 2, na obszarze ob-

jętym planem nalery zapobiegać i przeciwdziaEać, 
niezgodnym z prawem, zmianom powierzchni ziemi. 

W tym celu zakazuje się niszczenia lub uszkadzania 
powierzchni ziemi, gleby i rzepby terenu, poprzez 
niekorzystne przeksztaEcanie ich budowy w wyniku 
zbierania odpadów i odprowadzania [cieków.

2. Warunek powyrszy nie dotyczy koniecznych 
zmian, które występują w czasie budowy, a związa-

nych ze zdjęciem wierzchniej warstwy humusowej, 
oraz zmian powierzchni ziemi wynikających z zago-

spodarowania przedmiotowego terenu.

3. Ustala się obowiązek selektywnego gromadze-

nia warstw: humusowej i mineralnej, przy czym na-

lery prowadzić bezodpadową gospodarkę masami 
ziemnymi.

§16.1. Na obszarze objętym planem ustala się 
obowiązek wyposarenie nieruchomo[ci w odpo-

wiednio przygotowane miejsca do zbierania odpa-

dów komunalnych, w ilo[ci:
1) z zastrzereniem pkt 3, minimum jedno miejsce 

na jedną dziaEkę budowlaną;
2) z zastrzereniem pkt 3, minimum jedno miejsce 

na jeden budynek w zabudowie wielorodzinnej;

3) dopuszcza się morliwo[ć realizacji jednego 
punktu zbierania odpadów komunalnych dla 

większej liczby dziaEek budowlanych oraz bu-

dynków w zabudowie wielorodzinnej zgodnie z 

przepisami prawa;

4) minimum dwa miejsce na zespóE zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usEugowej 
zgodnie z przepisami prawa.

2. Odpady nalery gromadzić w sposób selektyw-

ny, a dalszy sposób postępowania z nimi, nalery 
prowadzić zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami i przepisami prawa.

§17. Uciąrliwo[ci dla [rodowiska, związane z 
prowadzoną na obszarze objętym planem, dziaEal-
no[cią usEugową nie mogą wykraczać poza granice 
nieruchomo[ci i przekraczać poziomów okre[lonych 
w przepisach prawa.

§18. Ustala się konieczno[ć zapewnienia wEa[-
ciwego klimatu akustycznego w budynkach z po-
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mieszczeniami przeznaczonymi na staEy pobyt ludzi, 
zgodnie z przepisami prawa i Polskimi Normami.

ROZDZIAD IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§19. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, prace ziemne związane z zagospoda-

rowaniem i zabudowaniem terenu wymagają, przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzgodnienia z 
wEa[ciwymi sEurbami ochrony zabytków.

ROZDZIAD V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej

§20. Na obszarze objętym planem wyznacza się 
tereny publiczne, którymi są:

1) tereny stanowiące pasy techniczne związane 
z poszerzeniem istniejących dróg, oznaczone 
symbolami 1KDp i 2KDp;

2) tereny infrastruktury technicznej - elektroener-

getyka, oznaczone symbolami 1E i 2E;
3) teren urządzeG infrastruktury technicznej - ka-

nalizacja, oznaczony symbolem K.

§21. Na obszarze objętym planem wyznacza się 
tereny ogólnodostępne, którymi są:

1) tereny dróg wewnętrznych realizowanych jako 
ulice wewnętrzne, oznaczone na rysunku pla-

nu symbolami: 1KDW, 2KDW, 4KDW, 5KDW, 
7KDW, 8KDW, 11KDW, 12KDW i 13KDW;

2) tereny dróg wewnętrznych realizowanych jako 
ciągi pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku pla-

nu symbolami: 3KDW, 6KDW, 9KDW, 10KDW 
i 14KDW;

3) tereny dróg wewnętrznych realizowanych jako 
ciągi piesze, oznaczone na rysunku planu sym-

bolami: 15KDW i 16KDW;
4) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-

ku planu symbolami 1ZP i 2ZP.

§22. Na terenie oznaczonym symbolem K ustala 

się lokalizację przepompowni [cieków, z zachowa-

niem przepisów prawa.

§23.1. Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami 1ZP i 2ZP ustala 
się realizację zieleni w formie np. ogrodu, skweru 
ogólnodostępnego i terenów rekreacyjnych dla dzie-

ci.

2. Dopuszcza się dodatkowo realizację terenu zie-

leni wewnątrzosiedlowej w innym miejscu, w gra-

nicach jednej z dziaEek budowlanych na terenach 
zabudowy mieszkaniowej.

§24. Przy zagospodarowaniu terenu zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i usEugowej (MW/U), 
ustala się realizację terenu zieleni wewnątrzosied-

lowej o minimalnej powierzchni 200 m2, przy czym 

zieleG nalery realizować w formie ogólnodostępne-

go np. ogrodu, placu zabaw dla dzieci, itp. lub tere-

nów rekreacyjnych.

§25. Przy zagospodarowaniu terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usEugowej (MN/U), 
ustala się realizację terenu zieleni wewnątrzosied-

lowej o minimalnej powierzchni 100 m2, przy czym 

zieleG nalery realizować w formie np. ogrodu, placu 
zabaw dla dzieci, itp. lub ogólnodostępnych tere-

nów rekreacyjnych.

§26. Przy zagospodarowaniu terenów zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), w ramach 

terenów biologicznie czynnych ustala się realizację 
terenu zieleni wewnątrzosiedlowej w formie ogólno-

dostępnych np. ogrodów, placów zabaw dla dzieci, 
itp. lub terenów rekreacyjnych.

§27. Zakazuje się ustawiania reklam i tablic in-

formacyjnych w miejscach i w sposób utrudniający 
czytelno[ć informacji drogowskazowej.

ROZDZIAD VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskapniki intensywno[ci 
zabudowy

§28. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
7MN i 8MN zabudowę nalery ksztaEtować w spo-

sób zapewniający zachowanie przepisów prawa 
oraz następujących warunków:

1) ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej, z zastrzereniem 
pkt 2;

2) dopuszcza się realizację zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej w zabudowie blipniaczej 
wzdEur dróg wewnętrznych oznaczonych sym-

bolami: 5KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW;
3) ustala się wysoko[ć zabudowy: do II kondygna-

cji naziemnych, rozumianych jako budynek par-

terowy z poddaszem urytkowym lub do 11,50 
m licząc od poziomu terenu do kalenicy;

4) z zastrzereniem pkt 5, ustala się dach dwu lub 
wielospadowy: o kącie nachylenia gEównych 
poEaci dachowych 35o, ponadto:

a) z zastrzereniem lit. b, ustala się stosowanie 
pokryć dachowych z dachówki lub materia-

Eów blachówko podobnych w kolorze czer-
wonym,

b) ustala się zakaz stosowania pokryć dacho-

wych szkliwionych,

c) dopuszcza się realizację kafrów dachowych, 
o innym kącie nachylenia nir wyrej okre[lo-

ne, o ile będzie to podyktowane wymogami 
konstrukcji lub względami funkcjonalnymi 
pomieszczeG;
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5) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 

zabudowie blipniaczej ustala się dach dwuspa-

dowy: o kącie nachylenia gEównych poEaci da-

chowych od 30o do 45o

6) zabudowę mieszkaniową nalery sytuować tak, 
aby dominująca kalenica budynku byEa usytuo-

wana równolegle do frontu dziaEki budowlanej;
7) z zastrzereniem §40, dopuszcza się podpiw-

niczenie w czę[ci lub pod caEo[cią budynków 
mieszkalnych.

§29. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, zabudowę nalery 
ksztaEtować w sposób zapewniający zachowanie 
przepisów prawa oraz następujących warunków:

1) ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, realizowanej jako budynki typu 

willa miejska, w ramach których morna wy-

dzielić maksymalnie 4 mieszkania;
2) ustala się wysoko[ć zabudowy: do II kondygna-

cji naziemnych lub do 11,50 m licząc od pozio-

mu terenu do najwyrszego elementu konstruk-

cyjnego dachu;

3) ustala przykrycie budynków dachami pEaskimi 
w tym realizację tarasów w ramach powierzch-

ni przykryć dachowych;
4) z zastrzereniem §40, dopuszcza się podpiw-

niczenie w czę[ci lub pod caEo[cią budynków 
mieszkalnych, przy czym dopuszcza się wyko-

rzystanie podpiwniczenia jako wielostanowi-

skowego parkingu podziemnego.

§30. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem MN/U, zabudowę nalery ksztaEtować w 
sposób zapewniający zachowanie przepisów prawa 
oraz następujących warunków:

1) ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usEugami;

2) ustala się wysoko[ć zabudowy: do II kondygna-

cji naziemnych, rozumianych jako budynek par-

terowy z poddaszem urytkowym lub do 11,50 
m licząc od poziomu terenu do kalenicy;

3) dopuszcza się realizację usEug zgodnie z §9 ust. 
3;

4) ustala się dach dwu lub wielospadowy: o kącie 
nachylenia gEównych poEaci dachowych 35o, 

ponadto:
a) z zastrzereniem lit. b, ustala się stosowanie 

pokryć z dachówki lub materiaEów blachów-

ko podobnych w kolorze czerwonym,

b) ustala się zakaz stosowania pokryć dacho-

wych szkliwionych,

c) dopuszcza się realizację kafrów dachowych, 
o innym kącie nachylenia nir wyrej okre[lo-

ne, o ile będzie to podyktowane wymogami 
konstrukcji lub względami funkcjonalnymi 
pomieszczeG,

5) z zastrzereniem §40, dopuszcza się podpiwni-
czenie w czę[ci lub pod caEo[cią budynków, o 
których mowa powyrej.

§31.1. Na terenach oznaczonych symbolami: MN 
i MN/U, dopuszcza się realizację budynków gararo-

wych lub wiat gararowych, które nalery realizować 
z zastrzereniem ust. 3, jako wolnostojące lub dobu-

dowane do budynku mieszkalnego, pod warunkiem 

zachowania jednolitego stylu architektonicznego z 

budynkiem mieszkalnym.

2. Dla budynków gararowych lub wiat gararo-

wych ustala się:
1) wysoko[ć budynków: I kondygnacja lub do 

3,50 m, licząc od poziomu terenu do okapu;
2) przykrycie dachami dowolnymi pod warunkiem 

zachowania jednolitego stylu architektoniczne-

go z budynkiem mieszkalnym;

3) zakaz stosowania pokryć dachowych szkliwio-

nych.

3. Dopuszcza się sytuowanie budynków gara-

rowych lub wiat gararowych parami w granicach 
przylegających do siebie dziaEek.

§32. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem MW/U, zabudowę nalery ksztaEtować w 
sposób zapewniający zachowanie przepisów prawa 
oraz następujących warunków:

1) ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usEugami;

2) ustal się wysoko[ć zabudowy: z zastrzereniem 
pkt 4, do III kondygnacji, do 12,50 m, licząc 
od poziomu terenu do najwyrszego elementu 
konstrukcyjnego dachu;

3) dopuszcza się realizację usEug, zgodnie z §9 
ust. 3;

4) dopuszcza się realizacje dominant architekto-

nicznych, rozumianych zgodnie z §4 pkt 13, o 

wysoko[ci do 13,50 m;
5) ustala przykrycie budynków dachami pEaskimi 

w tym realizację tarasów w ramach powierzch-

ni przykryć dachowych;
6) z zastrzereniem §40, dopuszcza się podpiwni-

czenie w czę[ci lub pod caEo[cią budynków, o 
których mowa powyrej, przy czym dopuszcza 
się wykorzystanie podpiwniczenia jako wielo-

stanowiskowego parkingu podziemnego.

§33. Na obszarze objętym planem ustala się nie-

przekraczalne i obwiązujące linie zabudowy, zgod-

nie z rysunkiem planu.

§34. Na obszarze objętym planem dopuszcza 
się realizację indywidualnych obiektów i urządzeG 
sportowo rekreacyjnych, np. basenów ogrodowych, 

oczek wodnych itp.

§35.1. Ustala się następujący procent powierzch-

ni zabudowy:
1) dla terenów MN do 35%;
2) dla terenów MW i MN/U do 40%;
3) dla terenów MW/U do 50%.
2. Ustala się minimalny procent powierzchni bio-

logicznie czynnej:
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1) dla terenów MN, MW, i MN/U ｠ min. 30%;
2) dla terenów MW/U ｠ min. 20%.

§36.1. Na terenach oznaczonych symbolem MN, 

ustala się wyznaczenie min. 1 miejsca postojowego 
w obrębie kardej z dziaEek budowlanych.

2. Na terenach oznaczonych symbolem MW:
1) ustala się wyznaczenie min. 1 miejsca posto-

jowego na jedno mieszkanie w obrębie dziaEki 
budowlanej;

2) z zastrzereniem §40, dopuszcza się w ramach 
ww. terenów realizację parkingów naziemnych 
i podziemnych zgodnie z przepisami prawa.

3. Na terenie MN/U, ustala się wyznaczenie min. 
3 miejsc postojowych w obrębie dziaEki budowlanej, 
przy czym dopuszcza się realizację parkingu naziem-

nego;

4. Na terenie MW/U, ustala się wyznaczenie min. 
1 miejsca postojowego na jedno mieszkanie i min. 2 

miejsca postojowe dla kardych 50 m2 powierzchni 

urytkowej lokalu handlowego lub usEugowego, przy 
czym:

1) z zastrzereniem §40, dopuszcza się w ramach 
ww. terenów realizację parkingów naziemnych 
i podziemnych;

2) dopuszcza się uwzględnienie miejsc postojo-

wych w liniach rozgraniczających drogę we-

wnętrzną 4KDW w ogólnym bilansie miejsc 
postojowych.

ROZDZIAD VII
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

§37. Obszar objęty planem poEorony jest:
1) w granicach III, zewnętrznej strefy ograniczo-

nego urytkowania dla lotniska wojskowego Po-

znaG - Krzesiny (rozporządzenie przywoEano w 
§5 pkt 13), dla której brak ograniczeG w zakre-

sie przeznaczenia terenu, jednak nalery zapew-

nić wEa[ciwy klimat akustyczny w budynkach 
z pomieszczeniami wymagającymi ochrony 
akustycznej, zgodnie z przepisami prawa;

2) w strefie ochrony wód podziemnych ｠ OWO, 
w obszarze GEównego Zbiornika Wód Podziem-

nych nr 144, dla której obowiązują zapisy z 
§46.

ROZDZIAD VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§38. Zasady i warunki podziaEu na dziaEki budow-

lane ustala się następująco:
1) z zastrzereniem pkt 2, 4 i 5, ustala się wydzie-

lenie dziaEek zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się zmiany powierzchni i ukEadu gra-

nic, które mają charakter postulowany, jednak 
powstaEe po podziale dziaEki:

a) nie mogą być mniejsze nir 450 m2 dla zabu-

dowy mieszkaniowej,

b) muszą mieć zapewniony dostęp do drogi pub-

licznej;

3) granice będą prowadzone pod kątem prostym 
lub zblironym do prostego;

4) zasady powyrsze nie dotyczą dziaEek wydziela-

nych pod urządzenia infrastruktury technicznej 
oraz pod poszerzenie dróg, w takiej sytuacji 

ksztaEt i wielko[ć dziaEek będzie wynikaE z ry-

sunku planu lub z faktycznych potrzeb;

5) dopuszcza się podziaE terenu, mający na celu 
wyodrębnienie wEasno[ci lokali wraz z grun-

tem.

ROZDZIAD IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§39.1. Dla występujących na obszarze objętym 
planem urządzeG drenarskich ustala się konieczno[ć 
zapewnienia dostępu do nich.

2. Na istniejącej sieci drenarskiej ustala się:
1) zakaz ustawiania ogrodzeG na podmurówce;
2) zakaz realizacji nasadzeG ro[linno[cią wielolet-

nią;
3) dopuszcza się przebudowę podziemnych urzą-

dzeG drenarskich lub zastosowanie innych 
rozwiązaG technicznych, zgodnie z przepisami 
prawa.

§40. Na obszarze objętym planem, przed przystą-

pieniem do realizacji wszelkich inwestycji, w któ-

rych będą realizowane podpiwniczenia, nalery prze-

prowadzić badania geotechniczne.

ROZDZIAD X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§41. ObsEugę komunikacyjną obszaru objętego 
planem ustala się z istniejących dróg gminnych oraz 
nowo wydzielonych dróg wewnętrznych, realizowa-

nych jako ulice wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne i 
ciągi piesze, na warunkach okre[lonych w przepi-
sach prawa oraz przy zachowaniu ustaleG niniejsze-

go RozdziaEu.

§42. Dla dróg wewnętrznych realizowanych jako 
ulice wewnętrzne, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1KDW, 2KDW, 4KDW, 5KDW, 7KDW, 
8KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, ustala się:

1) szeroko[ci w liniach rozgraniczających: zgod-

nie z rysunkiem planu, przy czym nalery za-

chować:
a) dla 2KDW - 12,00 m,
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b) dla 1KDW, 5KDW, 7KDW, 8KDW, 12KDW, 
13KDW ｠ 10,00 m,

c) dla 4KDW od 12,00 m do 15,00 m,
d) dla 11KDW ｠ od 10,00 m do 17,00 m;

2) realizację jezdni o utwardzonej nawierzchni i 
szeroko[ci min. 5,00 m;

3) dopuszcza się wyznaczanie miejsc postojowych 
w liniach rozgraniczających ulic wewnętrz-
nych;

4) przy zjazdach zachować odpowiednie, wynika-

jące z przepisów prawa, pola widoczno[ci;
5) utwardzone zjazdy muszą posiadać szeroko[ć 

wynikającą z przepisów prawa, a takre nale-

ry zapewniać ciągEo[ć odwodnienia zjazdów 
wzdEur ulic;

6) dopuszcza się realizację jedno- lub dwustronne-

go chodnika, lub [cierki rowerowej;
7) pozostaEe, nie wymienione, parametry nalery 

realizować z zachowaniem obowiązujących 
przepisów prawa.

§43. Dla dróg wewnętrznych realizowanych jako 
ciągi pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku pla-

nu symbolami: 3KDW, 6KDW, 9KDW, 10KDW, 
14KDW, ustala się:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających: 8,00 m, 
zgodnie z rysunkiem planu;

2) zakoGczenie placem do zawracania o parame-

trach zgodnych z przepisami prawa;

3) realizację pieszo-jezdni o utwardzonej na-

wierzchni;

4) pozostaEe, nie wymienione, parametry realizo-

wać z zachowaniem obowiązujących przepi-
sów prawa.

§44. Dla dróg wewnętrznych realizowanych jako 
ciągi piesze, oznaczone na rysunku planu symbola-

mi: 15KDW i 16KDW, ustala się:
1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających: zgod-

nie z rysunkiem planu przy czym nalery zacho-

wać:
a) dla 15KDW ｠ 4,00 m,
b) dla 16KDW ｠ 6,00 m,
2) realizację utwardzonej nawierzchni;
3) pozostaEe, nie wymienione, parametry nalery 

realizować z zachowaniem obowiązujących 
przepisów prawa.

§45.1. Na obszarze objętym planem wyznacza 
się pasy związane z poszerzeniem istniejących dróg 
(1KDp, 2KDp).

2. Dla poszerzenia 1KDp:
1) ustala się szeroko[ci do 12,00 m, zgodnie z 

rysunkiem planu;

2) ustala się zapewnienie rezerwy terenu dla reali-
zacji [cierki rowerowej prowadzącej z Sypnie-

wa do Koninka;

3) dopuszcza się realizację urządzeG związanych 
z drogami: np. chodniki, miejsca postojowe, 
zatoki autobusowe lub inne obiekty i urządze-

nia związane z komunikacją oraz infrastrukturą 
liniową;

4) dopuszcza się lokalizację podziemnych urzą-

dzeG infrastruktury technicznej;
5) pozostaEe parametry realizować przy zachowa-

niu obowiązujących przepisów prawa.
3. Dla poszerzenia 2KDp, ustala się:
1) szeroko[ć do 2,00 m, zgodnie z rysunkiem pla-

nu;

2) dopuszcza się realizację urządzeG związanych z 
drogami: np. chodniki, [cierki rowerowe, miej-
sca postojowe, zatoki autobusowe lub inne 

obiekty i urządzenia związane z komunikacją 
oraz infrastrukturą liniową;

3) dopuszcza się lokalizację podziemnych urzą-

dzeG infrastruktury technicznej;
4) pozostaEe parametry realizować przy zachowa-

niu obowiązujących przepisów prawa.

§46.1. Plan dopuszcza korzystanie z istniejącej 
poza granicami planu, infrastruktury technicznej.

2. Ustala się realizację nowych sieci i przyEączy 
w granicach obszaru objętego planem, przy zacho-

waniu przepisów prawa oraz następujących warun-

ków:
1) [cieki komunalne:

a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, po-

przez przepompownię [cieków, zrealizowaną 
na terenie K,

b) dopuszcza się tymczasowo odprowadzanie 
[cieków do szczelnych zbiorników bezodpEy-

wowych, z których będą one regularnie wy-

worone przez koncesjonowanego przewopni-
ka do oczyszczalni [cieków,

c) dopuszcza się przeniesienie przepompowni 
przewidzianej na terenie K w inne dogodne 

miejsce, przy zachowaniu przepisów prawa;

2) wody opadowe i roztopowe: do lokalnej sieci ka-

nalizacji deszczowej lub do sieci ogólnospEaw-

nej; przy czym plan dopuszcza odprowadzenie 

do gruntu po wcze[niejszym podczyszczeniu w 
odpowiednich urządzeniach i uzyskaniu para-

metrów zgodnych z przepisami prawa; zakazu-

je się powierzchniowego odprowadzania [cie-

ków w postaci wód opadowych poza granice 

nieruchomo[ci;
3) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów prze-

ciwporarowych: z sieci wodociągowej, z wy-

korzystaniem istniejących komunalnych urzą-

dzeG zaopatrzenia w wodę;
4) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) ze stacji transformatorowych wyznaczonych 

na obszarze planu na terenach 1E i 2E,
b) dopuszcza się ich przeniesienie w inne do-

godne miejsca, przy zachowaniu przepisów 

prawa oraz na warunkach okre[lonych przez 
dysponenta sieci,

c) zakazuje się lokalizacji obiektów uniemorli-
wiających dojazd do infrastruktury energe-

tycznej,
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d) zakazuje się sadzenia drzew i krzewów na tra-

sach elektroenergetycznych linii kablowych,

e) przyEączenie nowych obiektów do sieci elek-

troenergetycznych nastąpi na podstawie wa-

runków przyEączenia, które okre[li dysponent 
sieci na wniosek zainteresowanego;

5) zaopatrzenie w ciepEo: przy ogrzewaniu budyn-

ków zastosować pródEa energii o ograniczonej 
emisji (np. gaz, olej opaEowy itp.); dopuszcza 
się wykorzystanie niekonwencjonalnych i od-

nawialnych pródeE energii;
6) na obszarze objętym planem dopuszcza się wy-

dzielenie dodatkowych terenów niezbędnych 
do realizacji infrastruktury technicznej;

7) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre-

[lonych w przepisach prawa.

ROZDZIAD XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§47. Do czasu realizacji stacji transformatoro-

wych na terenach E, dopuszcza się korzystanie z 
urządzeG istniejących poza granicami planu.

§48. Do czasu docelowego zagospodarowania 
pasów technicznych 1KDp i 2KDp, dopuszcza się 
realizację nasadzeG zielenią niską (trawniki).

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§49. Plan zachowuje warno[ć, równier wtedy, 
je[li nastąpi:

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wy-

mienionych w §5 przepisów, chyba re z ich 
tre[ci będzie wynikaE obowiązek dokonania 
zmiany planu;

2) zmiana wymienionych w planie numerów ewi-

dencyjnych dziaEek.

§50. Ustala się stawkę procentową, sEurącą nali-
czeniu jednorazowej opEaty od wzrostu warto[ci nie-

ruchomo[ci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w wysoko[ci 30%.

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

§52. 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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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY-

DOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA DZ. O NR EWID. 115/7, 115/8, 116/2, 

OBRĘB KONINKO, GM. KÓRNIK

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy XL/407/2009
Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 26 maja 2009 r.

Przedmiotowy projekt planu zostaE wyEorony do publicznego wglądu w terminie od 9 lutego do 10 marca 
2009 r. zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópn. 
zm.), uwagi byEy przyjmowanie do dnia 25 marca 2009 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono radnych uwag, w związku z czym, Rada Miejska w Kórniku nie 
podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 
w/w ustawy.
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UCHWADA NR XXX/160/2008 

RADY GMINY W BIDGORAJU

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH 

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy XL/407/2009
Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 26 maja 2009 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
Rada Miejska w Kórniku, w oparciu o obowiązujące 
przepisy, w tym:

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

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, poz. 

1591 z pópniejszymi zmianami);
- ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
[cieków (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 123, 
poz. 858 z pópniejszymi zmianami);

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo ener-
getyczne (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 89, 
poz. 625 z pópniejszymi zmianami);

- prognozę skutków finansowych uchwalenia 
przedmiotowego planu miejscowego;

oraz ustalenia planu, rozstrzyga co następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

sEurące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkaG-

ców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o 
samorządzie gminnym, zadania wEasne gminy.

§2. Gmina w najblirszym czasie nie przewiduje 
realizacji inwestycji infrastrukturalnych, o których 

mowa w §1 i nie zobowiązuje się, w ciągu najblir-
szych 10 lat do realizacji tej infrastruktury.

§3. Obszar graniczący z terenem w granicach pla-

nu nie jest wyposarony w infrastrukturę techniczną. 

W pobliru gEównych dróg okre[lających teren opra-

cowania przebiega podziemna sieć infrastruktury 
technicznej w postaci wodociągu, brak natomiast 
sieci kanalizacyjnej.

§4.1. Wykonanie stacji transformatorowej lub 

przyEącza energetycznego lery w gestii dysponenta 
sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne.

2. Zaopatrzenie w ciepEo jest obowiązkiem inwe-

stora, w zalerno[ci od wyboru sposobu ogrzewania, 
niezbędne będzie porozumienie z wEa[ciwym dys-
ponentem sieci, zgodnie z ww. ustawą z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

§5.1. ObsEuga komunikacyjna obszaru objęte-

go planem odbywać się będzie z istniejących oraz 
nowo projektowanych ulic i ciągów pieszo-jezdnych. 
Koszty związane z wydzieleniem nowych dróg, w 
tym z ewentualnym wykupem gruntów, oraz z urzą-

dzeniem ulic, będą obciąryć budret Gminny, w mo-

mencie ich realizacji, ale tylko w czę[ci dotyczącej 
terenów publicznych, na warunkach finansowych 

wcze[niej ustalonych z inwestorem.
2. Procedura związana z wykupem gruntów bę-

dzie wynikaEa z przepisów ustawy z dnia 21 sierp-

nia 1997 r. o gospodarce nieruchomo[ciami (tekst 
jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z pópn. 
zm.).

3. Realizacja indywidualnych zjazdów nalery do 
zadaG inwestora.


