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

RozdziaE I
Przepisy wstępne

§1. Ustalenia ogólne
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dla dz. nr ewid. 370, obręb 
geodezyjny Robakowo, gmina Kórnik, zwany dalej 
ｧplanemｦ, po stwierdzeniu zgodno[ci przyjętych 
rozwiązaG z ustaleniami Studium uwarunkowaG i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Kórnik, uchwalonego UchwaEą Nr LV/450/98 
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16 czerwca 1998 r. 
z pópniejszymi zmianami.

2. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu, zgodnie z zaEączni-
kiem nr 2 do uchwaEy.

3. Rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych 
w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, nalerących do zadaG wEa-
snych gminy oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zgod-
nie z zaEącznikiem nr 3 do uchwaEy.

4. Plan wymieniony w ustępie 1 jest zmianą miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Kórnik we wsi Robakowo (dziaEki nr 
ewid. 16, 17, 18, 19/1, 19/2 i 20) uchwalonego 
UchwaEą Nr XXV/273/2000 r. Rady Miejskiej w Kór-
niku z dnia 21.07.2000 r.

5. Teren Eączny dziaEek o nr ewid. 16, 17, 18, 
19/1, 19/2 i 20 stanowi zgodnie z decyzją Starosty 
PoznaGskiego nr GK-G.7430/212/1/07 z 10 pap-
dziernika 2007r. dziaEkę o numerze ewidencyjnym 
370.

6. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zwany dalej ｧrysunkiemｦ, zaty-

tuEowany Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego ｠ dziaEka 370, obręb geodezyjny Roba-
kowo, gmina Kórnik, w skali 1: 1000, stanowiący 
zaEącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kórniku w 
sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-
tu planu, stanowiące zaEącznik nr 2 do niniejszej 
uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz 
zasady ich finansowania, stanowiące zaEącznik nr 3 
do niniejszej uchwaEy.

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

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o którym mowa w §1 uchwaEy, o ile z tre[ci 
przepisu uchwaEy nie wynika inaczej;

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

3) terenie przeznaczenia ｠ nalery przez to rozu-
mieć obszar o okre[lonym rodzaju przeznaczenia, 
stanowiący wydzieloną liniami rozgraniczającymi 
jednostkę ustaleG planu, oznaczoną symbolem lite-
rowym, ewentualnie z cyfrą, zgodnie z rysunkiem 
planu;

4) linii rozgraniczającej ｠ nalery przez to rozumieć 
linię dzielącą tereny o rórnym przeznaczeniu i zasa-
dach zagospodarowania;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopusz-
czalną odlegEo[ć budynku lub obiektu od:

a) linii rozgraniczającej teren,
b) lub innego punktu albo linii odniesienia,
okre[lonych w niniejszej uchwale;
6) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to rozu-

mieć Eączną powierzchnię zabudowy obiektów ku-
baturowych;

7) procencie zabudowy - nalery przez to rozumieć 
procentowy udziaE powierzchni zabudowy liczony w 
stosunku do powierzchni dziaEki, terenu przeznacze-
nia;

8) terenie zainwestowania, nalery przez to rozu-
mieć obszar przeznaczony do realizacji zabudowy i 
urządzeG budowlanych uszczelniających teren;

9) powierzchni terenu biologicznie czynnego ｠ na-
lery przez to rozumieć powierzchnię okre[loną w 
przepisach odrębnych;

10) uciąrliwo[ci dla [rodowiska ｠ nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany, które powo-
dują przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska 
okre[lonych w przepisach odrębnych poza teren , 
do którego inwestor posiada tytuE prawny;

11) przepisach szczególnych ｠ nalery przez to ro-
zumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.

§3. Nie zdefiniowane pojęcia nalery rozumieć 
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zgodnie z:
1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budow-

lane,
3) przepisami wykonawczymi do wyrej wymienio-

nych ustaw oraz ustaw związanych z planowaniem 
przestrzennym i przepisami wykonawczymi do nich.

RozdziaE II
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§4. W zakresie przeznaczenia ustala się:
1. Okre[la się następujące przeznaczenie terenów;
1) Tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-

gazynów, oznaczone na zaEączniku graficznym sym-
bolem 1P i 2P;

2) Tereny dróg publicznych oznaczonych symbo-
lem od 1KD i 2KD;

2. Rysunek planu okre[la przeznaczenie terenu w 
granicach rozgraniczających zgodnie z opisem ozna-
czeG rysunku planu.

RozdziaE III
Zasady ochrony i ksztaEtowania zabudowy

§5. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1. sytuowanie budynków oraz rozwiązania archi-
tektoniczne nowej zabudowy zgodnie z zasadami 
okre[lonymi w planie;

2. zakazuje się lokalizacji urządzeG wymienionych 
ust. 4 na terenach komunikacji oznaczonych 1KD i 
2KD;

3. zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-
wych z wyjątkiem obiektów zaplecza budowlanego 
wznoszonych na czas budowy, na okres nie dEurszy 
nir czas jej trwania.

4. dopuszcza się lokalizację urządzeG reklamo-
wych w formie wolnostojących tablic oraz innych 
obiektów jak tablice, banery, umieszczanych na bu-
dynkach,

§6. Zakazuje się lokalizacji obiektów przeznaczo-
nych dla zamieszkania.

§7. Zakazuje się lokalizacji obiektów przeznaczo-
nych na cele handlu detalicznego w tym usEug ogól-
nodostępnych wszelkiego rodzaju.

§8. Dopuszcza się zastosowanie sieci sanitarnej 
wewnętrznej zespoEu oraz oczyszczanie [cieków 
w lokalnej oczyszczalni na warunkach okre[lonych 
przez prawo.

§9. Dopuszcza się rozbudowę istniejącej oczysz-

czalni zlokalizowanej na obszarze 2P.

§10. Zastosowanie zbiorników szczelnych dla 
gromadzenia [cieków dopuszcza się wyEącznie na 
okres tymczasowy, pod warunkiem speEnienia peE-
nego bezpieczeGstwa ich szczelno[ci z uwzględnie-
niem §12 ust. 4 uchwaEy.

RozdziaE IV
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§11. W zakresie infrastruktury technicznej ustala 
się:

1. Zcieki sanitarne typu bytowego i podczyszczo-
ne [cieki przemysEowe nalery docelowo odprowa-
dzić systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni 
[cieków poprzez rozbudowę sieci zbiorczej;

2. Zcieki przemysEowe, przed ich odprowadzeniem 
do kanalizacji sanitarnej muszą być podczyszczone 
do poziomu gwarantującego odbiór przez system 
kanalizacyjny;

3. Dopuszcza się zastosowanie sieci sanitarnej 
wewnętrznej zespoEu oraz oczyszczanie [cieków w 
lokalnej oczyszczalni zgodnie z przepisami szczegól-
nymi;

4. Dla gromadzenia [cieków, do czasu realizacji 
kanalizacji dopuszcza się stosowanie szczelnych 
zbiorników bezodpEywowych z których [cieki będą 
systematycznie wyworone przez koncesjonowane-
go przewopnika do miejsc wskazanych przez sEurby 
gminne;

5. Dopuszcza się realizację przepompowni [cie-
ków:

6. Systemy i technologie oczyszczalni muszą speE-
niać wymogi i warunki gwarantujące peEną ochronę 
przed skareniem; powietrza, powierzchni terenu i 
gruntu, wód powierzchniowych, gruntowych oraz 
podziemnych;

7. Zakazuje się realizacji wyEącznie biologicznych 
oczyszczalni [cieków;

8. Zakazuje się stosowania zbiorników bezodpEy-
wowych jako staEe i docelowe rozwiązanie gospo-
darki [ciekami;

9. Dla przewodów kanalizacji zewnętrznej obo-
wiązują zasady okre[lone przez dysponenta o stre-
fach ochronnych 3,00 m w obie strony od kanaEu, 
wolnych od urządzeG budowlanych i trwaEych na-
sadzeG;

10. Obowiązek uwzględnienia rozporządzenia nr 
40/07 Wojewody Wielkopolskiego zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie utworzenia obszaru ogra-
niczonego urytkowania dla lotniska wojskowego 
PoznaG Krzesiny w Poznaniu, dla obszaru planu po-
Eoronego w obszarze pomiędzy granicą zewnętrzną 
strefy III-ciej a granicą opracowania planu.

§12. W zakresie gospodarki wodami opadowymi i 
roztopowymi ustala się:
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1. Wody opadowe z dachów nalery zagospoda-
rować w sposób gwarantujący ich miejscowe wy-
korzystanie, dopuszczając morliwo[ć ich odprowa-
dzenia do gruntu lub odprowadzić do odbiorników 
wskazanych przez odpowiednie sEurby wodne, na 
zasadach okre[lonych w przepisach szczegóEowych.

2. Podczyszczone [cieki opadowe z powierzchni 
utwardzonych nalery odprowadzić do odbiorników 
wskazanych przez odpowiednie sEurby wodne.

3. Nadmiar wód opadowych wymienionych w 
ust. 1 i 2, dla stanów wywoEanych przez zwiększo-
ne opady atmosferyczne, nalery gromadzić tym-
czasowo w zbiornikach przeznaczonych dla tych 
celów, wykonanych jako zbiorniki powierzchniowe, 
naziemne lub podziemne przykryte.

4. Zastosowane systemy odprowadzenia i groma-
dzenia wód opadowych nie mogą pogarszać istnie-
jących warunków spEywu wód powierzchniowych i 
gruntowych.

5. Systemy o których mowa w ust. 2 i 3. nie 
mogą zakEócać warunków wodnych i wód grunto-
wych dla obszarów lerących poza granicami opra-
cowania planu.

§13. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1. Zaopatrzenie wodę ustala się poprzez sieć za-

opatrującą istniejące obiekty na terenie 2P z rozbu-
dową sieci na terenie 1P;

2. Dla sieci zewnętrznej obowiązują zasady okre-
[lone przez dysponenta o strefach ochronnych 3,00 
m do 8,00 m w obie strony od wodociągu, wolnych 
od urządzeG budowlanych i trwaEych nasadzeG.

§14. W zakresie gospodarki odpadami, segrego-
wane odpady nalery gromadzić w zorganizowanych 
miejscach na dziaEkach:

1) wykorzystując do tego przystosowane pojem-
niki;

2) stosując obowiązujące w gminie zasady wstęp-
nej segregacji;

3) zapewniając ich odbiór przez wyspecjalizowane 
firmy, zgodnie z obowiązującym gminnym planem 
gospodarki odpadami;

4) zapewniając ich dalsze zagospodarowanie 
zgodnie z obowiązującym gminnym planem gospo-
darki odpadami i przepisami odrębnymi.

§15. Dla wytworzenia energii cieplnej i ogrzewa-
nia zakazuje się:

1. wykorzystania no[ników energii cieplnej po-
wodujących przekroczenie dopuszczalnych pozio-
mów substancji w powietrzu stosowania systemów 
grzewczych nie gwarantujących zachowania do-
puszczalnych poziomów tych substancji w powie-
trzu;

2. stosowania systemów i urządzeG do ogrzewa-
nia nie posiadających atesty i znaki bezpieczeGstwa 
ekologicznego.

§16. Obiekty związane z przeznaczeniem terenu 

dopuszczonym planem;
1. nie mogą powodować skutków szkodliwych 

dla [rodowiska;
2. zastosowane zabezpieczenia gwarantować mu-

szą brak szkodliwego oddziaEywania na [rodowisko 
przyrodnicze, poza teren przeznaczenia ustalonego 
planem;

3. w zakresie oddziaEywania akustycznego nalery 
zapewnić brak oddziaEywania ponadnormatywnego 
na tereny sąsiadujące z terenem przeznaczenia wy-
znaczonym planem.

RozdziaE V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§17. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
nie zachodzi konieczno[ć przyjmowania ustaleG dla 
terenu jur przebadanego na podstawie pozwolenia 
159/C/2008.

RozdziaE VI
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznych

§18. Nie ustala się przeznaczenia terenów wyma-
gających wprowadzenia ustaleG wynikających z po-
trzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych.

RozdziaE VII
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

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

zabudowy

§19. Na terenach obiektów produkcyjnych, skEa-
dów i magazynów oznaczonych symbolami 1P i 2P;

1. Zakazuje się;
1) lokalizacji funkcji o charakterze przedsięwzięć 

mogących stanowić pródEa emisji czynników szko-
dliwych, przekraczających dopuszczalne normy 
ustalone odrębnymi przepisami;

2) realizacji obiektów wyrszych nir 25 m ponad 
poziom terenu;

3) przeznaczenia pod zabudowę obiektami kuba-
turowymi powierzchni większej nir 70% powierzch-
ni dziaEki,

4) przeznaczenie pod zainwestowanie terenu po-
wierzchni większej nir 90% terenu 1P oraz 2P.

5) lokalizacji obiektów kultu,
6) lokalizacji obiektów usEug, zdrowia, o[wiaty i 

kultury;
7) lokalizacji obiektów handlu o których mowa w 

przepisach o wielko przestrzennych obiektach han-
dlowych;

2. Ustala się nakaz
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1) zachowania minimum 10% powierzchni dziaEki 
jako terenu biologicznie czynnego,

2) zastosowania rozwiązaG gwarantujących za-
chowanie sprawno[ć systemu odprowadzenia wód 
gruntowych i powierzchniowych;

3) zabudowa wyrsza nir 15 m nad poziom terenu 
wymaga kardorazowego uzgodnienia przed uzyska-
niem pozwolenia na budowę z Szefostwem SEurby 
Ruchu Lotniczego SiE Zbrojnych RP.

3. Dopuszcza się lokalizowanie;
1) Obiektów administracji i biur biznesu związane-

go z funkcją terenu;
2) Obiektów obsEugi transportu, w tym stacji pa-

liw;
3) Obiektów i urządzeG dozoru ochrony i bezpie-

czeGstwa;
4) Obiektów technicznych oraz technologicznych 

w tym przepompowni [cieków;
5) Oczyszczalni [cieków z wyEączeniem oczysz-

czalni maEych przydomowych;
6) UrządzeG technologicznych, budowli i instalacji 

przemysEowych o wysoko[ci do 75,00 m;
7) Stacji transformatorowych i punktów zasilania 

na wydzielonych dziaEkach z dostępem do drogi pu-
blicznej;

8) Sieci infrastruktury technicznej o charakterze 
obsEugi wewnętrznej a takre infrastruktury tech-
nicznej przesyEowej na warunkach ustalonych z za-
rządcą lub dysponentem sieci;

9) Zbiorników na retencję wody powierzchnio-
wych i podziemnych, ze zbiornikami wody dla ce-
lów przeciwporarowych Eącznie.

10) UrządzeG i stacji przesyEu sygnaEu radiowego i 
telekomunikacyjnego;

11) Obiektów stanowiących funkcję ekranu aku-
stycznego.

4. Dopuszcza się dachy pEaskie oraz sko[ne i Eu-
kowe;

5. Projektowane elementy uzbrojenia terenu wy-
magają uwzględnienia niezbędnych odlegEo[ci istot-
nych dla zagospodarowania terenu o które nalery 
wystąpić do wEa[ciwych sEurb;

6. Ziemię z wykopów nalery zagospodarować na 
terenie dziaEki lub zagospodarować zgodnie z pro-
gramem obowiązującym na terenie gminy.

§20. Okre[la się nieprzekraczalne linie zabudowy.
1. Nieprzekraczalną linię zabudowy w odlegEo[ci 

10,00 m od linii rozgraniczającej pas drogowy pro-
jektowanej drogi lokalnej 1KD i 2KD.

2. Nieprzekraczalną linię zabudowy w odlegEo[ci 
20,00 m od póEnocnej granicy obszaru z dziaEkami 
nr ewid. 13 i 14.

3. Od pozostaEych granic zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego;

§21. Ustala się przeznaczenie terenu pod posze-
rzenie pasa drogowego:

1. Dróg o charakterze publicznym:
a) drogę oznaczoną symbolem 1KD;

b) drogę oznaczoną symbolem 2KD.
2. Teren drogi 1KD stanowi obszar który wEącznie 

z dziaEką ewidencyjną nr 21 musi zapewnić mini-
malną szeroko[ci pasa drogowego ulicy publicznej 
wynoszący 12.00 m stosownie do zapotrzebowania 
zdefiniowanego przez zarządcę drogi.

3. Teren drogi 2KD stanowi obszar dla poszerze-
nia drogi, ulicy qernickiej.

4. Wjazd i wyjazd na teren 1P i 2P ustala nalery 
wykonać z drogi ulicy qernickiej, z wykorzystaniem 
terenu oznaczonego symbolem 2KD;

5. Wjazdy i wyjazdy z ulicy Szkolnej nalery ogra-
niczyć do jednego;

6. Wjazdy od strony granicy z dz. ewid. nr 13 i 
14 docelowo morna wykonać po zrealizowaniu dro-
gi zbiorczej stanowiącej element ukEadu dróg rejonu 
Robakowa z zachowaniem parametrów stosownych 
dla ustalonej kategorii drogi.

§22. Ustala się następujące parametry dróg;
1. Dla wszystkich dróg:
a) Ustala się konieczno[ć dostosowania szeroko-

[ci jezdni oraz no[no[ci nawierzchni do natęrenia 
ruchu i rodzaju transportu obsEugującego tereny 1P 
i 2P;

b) Ustala się przekrój uliczny;
c) Dopuszcza się wykonanie chodnika tylko z jed-

nej strony jezdni.
2. Dla dróg wewnętrznych:
a) Dopuszcza się wykonanie dróg wewnętrznych 

bez konieczno[ci wydzielania pasa drogowego;
b) Ustala się przekrój uliczny.

RozdziaE VIII
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

§23. Nie okre[la się granic terenów a tym samym 
sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów w tym terenów górniczych a 
takre nararonych na niebezpieczeGstwo powodzi 
oraz zagroronych osuwaniem się mas ziemnych.

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

§24. Nie okre[la się szczegóEowych zasad i wa-
runków scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych 
planem miejscowym.

RozdziaE X
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu w tym zakaz 
zabudowy
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§25. Przy lokalizowaniu obiektów i elementów 
uzbrojenia terenu nalery uwzględnić;

1. Występowanie istniejącego uzbrojenia terenu 
2P, które nalery uwzględniać pod kątem przebudo-
wy lub modernizacji z dostosowaniem do projekto-
wanej infrastruktury, przeniesienia tras ich przebie-
gu lub likwidacji.

2. Konieczno[ć dostosowania istniejącej infra-
struktury do potrzeb caEego zespoEu;

3. Wszelkie przypadki kolizji nalery likwidować w 
uzgodnieniu z zarządcą lub dysponentem sieci.

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

§26. Na terenie oznaczonym symbolem 1P i 2P;
1. Ustala się morliwo[ć organizacji miejsc parko-

wania z uwzględnieniem ilo[ci stanowisk parkingu 
istniejącego;

2. Ilo[ć parkingów dla samochodów osobowych 
powinna wynosić minimum 3 miejsca na karde 
1000 m2 powierzchni magazynowej;

3. Ilo[ć parkingów dla samochodów transporto-
wych powinna wynosić minimum 1 miejsce na kar-
de 1000 m2 powierzchni magazynowej.

§27. W zakresie infrastruktury technicznej;
1. Sieci infrastruktury technicznej nalery prowa-

dzić w liniach rozgraniczających drogi zgodnie z od-
rębnymi przepisami technicznymi;

2. Dopuszcza się prowadzenie przesyEowej sie-
ci infrastruktury technicznej w granicach obszaru 
oznaczonego symbolem 1KD i 2KD;

3. Sieć infrastruktury technicznej o charakterze 
przyEączy dopuszcza się powadzić na caEym terenie 
oznaczonym symbolem 1P i 2P, wyEącznie jako in-
frastrukturę podziemną;

4. Dopuszcza się realizację stacji transformatoro-
wych zgodnie z zapotrzebowaniem inwestora:

1) na warunkach okre[lonych przez wEa[ciwy re-
jonowo ZakEad Energetyczny;

2) na wydzielonych dziaEkach, posiadających do-
stęp do drogi publicznej.

5. Dla istniejącej linii elektroenergetycznej [rednie-
go napięcia:

1) dopuszcza się jej przeEorenie na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę sieci;

2) dla obszaru w odlegEo[ci po 7,5 m od linii obo-
wiązuje zakaz realizacji obiektów z pomieszczeniami 
ze staEym pobytem ludzi.

6. Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe nalery 
zapewnić poprzez przyEączenie do lokalnej sieci wo-
dociągowej na warunkach uzyskanych od zarządcy 
sieci.

7. Warunki o których mowa w ust. 6 mogą ter 
dotyczyć ewentualnego wykorzystania wody dla 
celów technologicznych.

RozdziaE XII
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§28. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia sposobu i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i urytkowania terenów.

RozdziaE XIII
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opEatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§29. Ustala się stawkę w wysoko[ci 30%.

RozdziaE XIV
Przepisy koGcowe

§30. Teren uzyskaE zgodę na zmianę przeznacze-
nia terenów rolnych w trybie sporządzenia zmiany 
planu gminy Kórnik, (UchwaEa Nr XXV/273/2000 
Rady Miejskiej w Kórnik z dnia 21.07.2000 r.).

§31. Traci moc UchwaEa Nr XXV/273/2000 Rady 
Miejskiej w Kórnik z dnia 21.07.2000 r.

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

§33. 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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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 
pópn. zm.) Rada Miejska w Kórniku rozstrzyga, co 
następuje:

§1. W związku brakiem wniesienia uwag do wy-
Eoronego do publicznego wglądu, projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla dziaEki nr ewid. 370, obręb geodezyjny Ro-
bakowo, gmina Kórnik, Rada Miejska w Kórniku nie 
rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

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

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

§3. Inwestycje związane z uzbrojeniem terenu ob-
jętego planem nie będą obciąraEy budretu gminy.

§4. Zadania w zakresie gospodarki odpadami reali-
zowane będą zgodnie z gminnym planem gospodar-

ki odpadami, na podstawie przepisów odrębnych, 
oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego.

§5. 1. Nie zachodzi konieczno[ć finansowania in-
westycji w zakresie infrastruktury technicznej nale-
rących do zadaG wEasnych gminy.

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

3. Nie zachodzi konieczno[ć realizacji ukEadu dro-
gowego na obszarze objętym planem i nie będzie 
zachodziEo obciąrenie budretu gminy.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr LIV/544/2010

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 26 maja 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
DO WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO ZAGOSPODARO-
WANIA PLANU PRZESTRZENNEGO DLA DZIADKI NR EWID. 370, OBRĘB GEODEZYJNY ROBAKOWO, 

GMINA KÓRNIK

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr LIV/544/2010

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 26 maja 2010 r.

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

GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA


