
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 224 ｠ 24150 ｠ Poz. 4113, 4114

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.) oraz art. 
6 ust 2 ustawy z dnia 13 wrze[nia 1996 roku o 
utrzymaniu czysto[ci i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pópn. zm.) Rada 
Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje:

§1. W §1 uchwaEy Nr XII/75/07 Rady Miejskiej w 
Pogorzeli z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie usta-
lenia górnych stawek opEat za usEugi w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od wEa[cicieli nie-
ruchomo[ci oraz w zakresie oprórniania zbiorników 
bezodpEywowych i transport nieczysto[ci ciekEych 

dodaje się pkt. 8 w brzmieniu: 
ｧ 8) z pojemników 60 l. od 1 szt. ｠ 10,00 zE.ｦ

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Pogorzeli.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 14 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Sierszulski

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 pópniejszymi zmianami) oraz art. 20 i 
art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, z pópniejszymi zmianami), 
Rada Miejska w Kórniku po stwierdzeniu zgodno[ci 
ze studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Kórnik uchwala, co 
następuje:

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid.: 
74/25 i 74/24, obręb geod. Borówiec, gm. Kórnik, 
rejon ul. Dębowej.

§2. Zmianą miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, o którym mowa w §1, są usta-
lenia będące tre[cią niniejszej uchwaEy.

§3. Integralną czę[cią zmiany planu są:
1)  rysunek zmiany planu, w skali 1: 1000 - za-

Eącznik nr 1;
2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

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

w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych Gminy 
oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych - zaEącznik nr 3.

DZIAD I
Postanowienia ogólne

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

1)  zmianie planu - nalery przez to rozumieć usta-
lenia zmiany planu, o którym 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 prze-
warać na danym terenie, wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi;

4)  funkcji terenu - nalery przez to rozumieć syno-
nim przeznaczenia podstawowego;

5)  terenie - nalery przez to rozumieć czę[ć ob-
szaru lub zespóE dziaEek o okre[lonym rodzaju prze-
znaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku 
zmiany planu liniami rozgraniczającymi;

6)  wskapniku intensywno[ci zabudowy - nalery 
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UCHWADA NR XXXVIII/234/10 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI

 z dnia 27 maja 2010 r.

zmieniająca uchwaEę w sprawie ustalenia górnych stawek opEat za usEugi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od wEa[cicieli nieruchomo[ci oraz w zakresie oprórniania zbiorników bezodpEywowych i 

transport nieczysto[ci ciekEych
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UCHWADA NR LVI/571/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

 z dnia 28 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid.: 74/25 i 74/24, 
obręb geod. Borówiec, gm. Kórnik, rejon ul. Dębowej
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przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwe-
stowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni 
terenu lub do powierzchni dziaEki budowlanej, wyra-
rony w procentach;

7)  linii zabudowy - nalery przez to rozumieć 
umowną linię pokazaną na rysunku zmiany planu, 
na której sytuuje się dominującą [cianę budynku, 
nie dotyczy ona takich elementów budynków jak 
np.: okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy, ta-
rasy lub schody zewnętrzne, detale architektonicz-
ne, przy czym zmianą planu ustala się:

a)  nieprzekraczalną linię zabudowy, która zosta-
nie okre[lona poprzez podanie najmniejszej odlegEo-
[ci od dróg w jakiej morna sytuować zabudowę,

b)  obowiązującą linię zabudowy, która zostanie 
okre[lona poprzez podanie odlegEo[ci od dróg w ja-
kiej obowiązkowo nalery sytuować zabudowę;

8)  uciąrliwo[ci dla [rodowiska - nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych w przepisach prawa poza terenem, do któ-
rego inwestor posiada tytuE prawny;

9)  dziaEce budowlanej - nalery przyjąć definicję 
zgodną z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

§5. 1. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie 
przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na 
obszarze objętym zmianą planu.

2. Zakres ustaleG zmiany planu wynika z uchwaEy 
Rady Miejskiej w Kórniku Nr XLVII/471/2009 z dnia 
25 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla dz. nr ewid.: 74/25 i 
74/24, obręb geod. Borówiec, gm. Kornik, rejon ul. 
Dębowej.

§6. 1. Zmianą planu objęto obszar, o Eącznej po-
wierzchni okoEo 1,6195 ha.

2.  Obszar, o którym mowa w ust. 1, zlokalizo-
wany jest na obszarze powiatu poznaGskiego w 
póEnocnej czę[ci gminy Kórnik w miejscowo[ci Bo-
rówiec, pomiędzy ulicami Krętą i Dębową. Przed-
miotowy obszar obejmuje dziaEki w obrębie geo-
dezyjnym Borówiec, oznaczone nr ewidencyjnymi: 
74/25 i 74/24.

§7. Granice obszaru objętego zmianą planu przed-
stawiono na rysunku zmiany planu, o którym mowa 
w §3 pkt 1, stanowią one granice zatwierdzenia.

DZIAD II
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE I
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania

§8. Na obszarze zmiany planu ustala się podsta-

wowe przeznaczenia:
1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbola-
mi: 1MN, 2MN, 3MN;

2)  teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysun-
ku zmiany planu symbolem: 1KDW;

3)  teren komunikacji stanowiący pas techniczny, 
związany z poszerzeniem istniejącej drogi, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem: 1KDp;

4)  teren zieleni urządzonej oznaczony na rysunku 
zmiany planu symbolem: 1ZP;

5)  teren infrastruktury technicznej, oznaczony na 
rysunku zmiany planu symbolem: 1TT.

§9. Linią ciągEą oznaczono na rysunku zmiany pla-
nu linię rozgraniczającą tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
okre[lonych w niniejszej uchwale.

§10. 1. Na obszarze objętym zmianą planu wy-
znacza się tereny przeznaczone dla realizacji inwe-
stycji celu publicznego, którymi są teren infrastruk-
tury technicznej 1TT i teren poszerzenia istniejącej 
drogi 1KDp.

RozdziaE II
Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-

nego

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

2. Ustala się, re wykoGczenie elewacji projekto-
wanej zabudowy winno speEniać następujące wa-
runki:

1)  materiaEy uryte do licowania elewacji: pocho-
dzenia naturalnego lub wiernie imitujące naturalne 
｠ tynk, kamieG, drewno; ceramiczne ｠ cegEa, mate-
riaEy cegEopodobne (klinkier, pEytki ceramiczne);

2)  kolorystyka: stonowana, pastelowa lub wyni-
kająca z zastosowania wyrej wymienionych mate-
riaEów ｠ wyklucza się stosowanie jaskrawych ko-
lorów.

3.  Ustala się stosowanie pokrycia dachów w ko-
lorze ceglastym.

RozdziaE III
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§12. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się 
zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko, za wyjątkiem 
inwestycji infrastrukturalnych, w tym związanych z 
zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem [cieków.

§13. 1. Z zastrzereniem ust. 2, na obszarze ob-
jętym zmianą planu nalery zapobiegać i przeciw-
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dziaEać zmianom powierzchni ziemi, w tym celu za-
kazuje się niszczenia lub uszkadzania powierzchni 
ziemi, gleby i rzepby terenu, poprzez niekorzystne 
przeksztaEcanie ich budowy, w wyniku zbierania od-
padów i odprowadzania [cieków.

2. Warunek powyrszy nie dotyczy koniecznych 
zmian, które wystąpią 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 groma-
dzenia warstw: humusowej i mineralnej, przy czym 
ustala się prowadzenie bezodpadowej gospodarki 
masami ziemnymi.

§14. 1. Na obszarze objętym zmianą planu ustala 
się obowiązek wyposarenia nieruchomo[ci w odpo-
wiednio przygotowane miejsca do zbierania odpa-
dów, zgodnie z obowiązującymi 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.

§15. Zakazuje się prowadzenia prac trwale i nie-
korzystnie naruszających, panujące na obszarze ob-
jętym zmianą planu i w jego sąsiedztwie, stosunki 
gruntowo-wodne.

§16. Na terenach 1MN, 2MN i 3MN ustala się 
zachowanie dopuszczalnych poziomów haEasu w 
[rodowisku, takich jak dla terenu przeznaczonego 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, okre-
[lonych w przepisach prawa.

RozdziaE IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków

§17. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia 
badaG archeologicznych podczas inwestycji związa-
nych z zagospodarowaniem i zabudowaniem przed-
miotowego terenu, a wymagających prac ziemnych. 
Inwestor winien uzyskać pozwolenie na badania ar-
cheologiczne przed otrzymaniem pozwolenia na bu-
dowę.

RozdziaE V
Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 

przestrzeni publicznej

§18. Na obszarze objętym zmianą planu wyzna-
cza się teren przestrzeni publicznej, który stanowi 
teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem 1ZP, 
dla którego:

1)  ustala się realizację zieleni w formie np. ogro-
du, placu zabaw i skweru ogólnodostępnego;

2)  dopuszcza się realizację indywidualnych obiek-
tów i urządzeG sportowych lub rekreacyjnych, cią-

gów pieszych oraz obiektów maEej architektury.

§19. Na obszarze objętym zmianą planu wyzna-
cza się teren ogólnodostępny, który stanowi teren 
drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku zmiany 
planu symbolem 1KDW.

§20. Na obszarze objętym zmianą planu zakazu-
je się ustawiania reklam i tablic informacyjnych w 
miejscach i w sposób utrudniający czytelno[ć infor-
macji drogowskazowej.

§21. Na obszarze objętym zmianą planu zakazuje 
się stosowania prefabrykowanych ogrodzeG beto-
nowych.

RozdziaE VI
Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

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

zabudowy

§22. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku 
zmiany planu symbolami: 1MN, 2MN i 3MN, zabu-
dowę nalery ksztaEtować w sposób zapewniający 
zachowanie przepisów prawa oraz następujących 
warunków:

1)  z zastrzereniem pkt 6, ustala się realizację za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoją-
cej;

2)  na terenie 2MN dopuszcza się utrzymanie ist-
niejącej zabudowy oraz jej modernizację, rozbudo-
wę i przebudowę oraz budowę nowego budynku na 
warunkach okre[lonych w zmianie planu;

3)  ustala się wysoko[ć zabudowy: do II kondy-
gnacji naziemnych, rozumianych jako budynek par-
terowy z poddaszem urytkowym lub do 9,00 m li-
cząc od poziomu terenu do kalenicy;

4)  ustala się poziom posadzki parteru budynku nie 
wyrszy nir 1,00 m nad projektowaną i urządzoną 
powierzchnię terenu przed wej[ciem gEównym do 
budynku;

5)  ustala się dachy wielospadowe: o kącie nachy-
lenia od 30° do 45°, ponadto:

a)  ustala się stosowanie pokryć z dachówki ce-
ramicznej,

b)  dopuszcza się realizację kafrów dachowych 
lub innych koniecznych elementów, o innym kącie 
nachylenia nir wyrej okre[lone, o ile będzie to po-
dyktowane wymogami konstrukcji lub względami 
funkcjonalnymi pomieszczeG;

6)  ustala się realizację maksymalnie jednego bu-
dynku mieszkalnego w ramach jednej dziaEki budow-
lanej.

2. Na ww. terenach, dopuszcza się realizację bu-
dynków gararowych lub wiat gararowych, które 
nalery realizować z zastrzereniem pkt 2, jako wolno 
stojące lub dobudowane do budynku mieszkalnego, 
ponadto:

1)  ustala się dla budynków gararowych lub wiat 



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 224 ｠ 24153 ｠ Poz. 4114

gararowych:
a)  wysoko[ć budynków: I kondygnacja lub do 

3,50 m licząc od poziomu terenu do gzymsu,
b)  przykrycie dachami o dowolnej formie;
2)  dopuszcza się sytuowanie budynków gara-

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

3. Na terenach 1MN, 2MN i 3MN, dopuszcza się 
realizację indywidualnych obiektów i urządzeG spor-
towo - rekreacyjnych, np. basenów ogrodowych, 
oczek wodnych itp.

§23. Na terenach 1MN; 2MN i 3MN ustala się:
1)  wskapnik intensywno[ci zabudowy do 35%;
2)  minimalną powierzchnię biologicznie czynną 

40%.

§24. Planem ustala się nieprzekraczalne i obwią-
zujące linie zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany 
planu.

RozdziaE 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

§25. Obszar objęty zmianą planu poEorony jest:
1)  w granicach III, zewnętrznej strefy ograniczo-

nego urytkowania dla lotniska wojskowego PoznaG-
Krzesiny, dla której brak ograniczeG w zakresie prze-
znaczenia terenu, jednak nalery zapewnić wEa[ciwy 
klimat akustyczny w budynkach z pomieszczenia-
mi wymagającymi ochrony akustycznej, zgodnie z 
przepisami prawa;

2)  w ｧstrefie 1ｦ i ｧstrefie 2ｦ, stref bezpieczeGstwa 
kompleksu wojskowego SiE Powietrznych K-8652, 
które nie powodują ograniczenia dla realizacji zabu-
dowy okre[lonej w niniejszej uchwale;

3)  w strefie ochrony wód podziemnych ｠ OWO, 
w obszarze GEównego Zbiornika Wód Podziemnych 
nr 143, dla której obowiązują zapisy z §33;

4)  w Obszarze Chronionego Krajobrazu gminy 
Kornik, dla którego nie okre[lono ograniczeG.

RozdziaE VIII
SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 

nieruchomo[ci objętych planem miejscowym

§26. 1.  Zasady i warunki podziaEu na dziaEki bu-
dowlane ustala się następująco:

1)  z zastrzereniem pkt 2, ustala się wydzielenie 
dziaEek zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

2)  dopuszcza się zmiany powierzchni i ukEadu gra-
nic, które mają charakter postulowany, jednak po-
wstaEe po podziale dziaEki budowlane:

a)  nie mogą być mniejsze nir 450 m2,
b)  muszą mieć zapewniony dostęp do drogi pu-

blicznej,
c)  granice będą prowadzone pod kątem prostym 

lub zblironym do prostego,
d)  szeroko[ci frontów dziaEek min. 16,00 m;
2.  Powyrsze zasady nie dotyczą dziaEek wydzie-

lanych pod urządzenia infrastruktury technicznej i 
terenu zieleni urządzonej w takiej sytuacji ksztaEt i 
wielko[ć dziaEek będą wynikaEy z rysunku zmiany 
planu lub z faktycznych potrzeb.

RozdziaE IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

§27. Na obszarze objętym zmianą planu, przed 
przystąpieniem do realizacji wszelkich inwestycji, 
w których będą realizowane podpiwniczenia, nalery 
przeprowadzić badania geotechniczne.

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

§28. Z zastrzereniem ust. 2 na terenie, oznaczo-
nym symbolem 1TT, ustala się realizacje infrastruk-
tury technicznej zgodnie z przepisami prawa.

§29. ObsEugę komunikacyjną obszaru objętego 
zmianą planu ustala się z istniejących dróg gmin-
nych poEoronych poza opracowaniem zmiany planu, 
oraz przez nowo projektowaną drogę wewnętrzną.

§30. 1.  Przy zachowaniu przepisów prawa, wy-
znacza się teren komunikacji stanowiący pas tech-
niczny, związany z poszerzeniem istniejącej drogi, 
oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 
1KDp, dla którego ustala się następujące parametry:

1)  szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem zmiany planu;

2)  dopuszcza się realizację poszerzenia istniejącej 
drogi znajdującej się poza granicami opracowania;

3)  dopuszcza się realizację chodnika dla pieszych, 
[cierki rowerowej, miejsc parkingowych, zatok au-
tobusowych lub innych obiektów i urządzeG związa-
nych z komunikacją oraz infrastrukturą liniową.

§31. Dla drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysun-
ku zmiany planu symbolem 1KDW ustala się:

1)  szeroko[ci w liniach rozgraniczających: zgod-
nie z rysunkiem zmiany planu, przy czym nalery za-
chować:

a)  dla 1KDW minimum 10,00 m;
2)  realizację jezdni o utwardzonej nawierzchni i 

szeroko[ci min. 4,50 m;
3)  na skrzyrowaniach zachować min. 3,00 m 

narornego [cięcia linii rozgraniczających pozostaEe 
tereny,

4)  dopuszcza się wyznaczanie miejsc postojo-
wych w liniach rozgraniczających ulic wewnętrz-
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nych;
5)  utwardzone zjazdy muszą posiadać szeroko[ć 

wynikającą z przepisów prawa, a takre nalery za-
pewniać ciągEo[ć odwodnienia zjazdów wzdEur ulic;

6)  dopuszcza się realizację jedno- lub dwustron-
nego chodnika lub [cierki rowerowej;

7)  pozostaEe, nie wymienione, parametry nalery 
realizować z zachowaniem obowiązujących przepi-
sów prawa.

§32. Na terenach 1MN, 2MN, 3MN, ustala się 
wyznaczenie min. 1 miejsca postojowego w obrębie 
kardej z dziaEek budowlanych.

§33. 1.  Dopuszcza się korzystanie z istniejącej 
poza granicami zmiany planu infrastruktury tech-
nicznej.

2.  Ustala się realizację nowych sieci i przyEączy 
w granicach obszaru objętego zmianą planu, przy 
zachowaniu przepisów prawa oraz następujących 
warunków:

1)  [cieki komunalne: docelowo do sieci kanaliza-
cji sanitarnej, dopuszcza się tymczasowo odprowa-
dzanie [cieków do szczelnych zbiorników bezodpEy-
wowych, z których będą one regularnie wyworone 
przez koncesjonowanego przewopnika do oczysz-
czalni [cieków; ustala się zakaz realizacji przydomo-
wych oczyszczalni [cieków;

2)  wody opadowe i roztopowe: docelowo do lo-
kalnej sieci kanalizacji deszczowej lub do sieci ogól-
nospEawnej, przy czym zmiana planu dopuszcza:

a)  odprowadzenie [cieków w postaci wód opa-
dowych i roztopowych do gruntu po wcze[niejszym 
podczyszczeniu w odpowiednich urządzeniach i uzy-
skaniu parametrów zgodnych z przepisami prawa;

b)  zakazuje się powierzchniowego odprowadzania 
[cieków w postaci wód opadowych i roztopowych 
poza granice nieruchomo[ci;

3)  zaopatrzenie w wodę, w tym do celów prze-
ciwporarowych: z istniejącej i projektowanej sieci 
wodociągowej, z wykorzystaniem istniejących ko-
munalnych urządzeG zaopatrzenia w wodę;

4)  zaopatrzenie w energię: z istniejących i projek-
towanych urządzeG elektroenergetycznych;

5)  zaopatrzenie w ciepEo: przy ogrzewaniu budyn-
ków zastosować pródEa energii o ograniczonej emisji 
(np. gaz, olej opaEowy itp.); dopuszcza się wykorzy-
stanie niekonwencjonalnych i odnawialnych pródeE 
energii;

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

RozdziaE XI
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i urytkowania terenów

§34. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia i terminu tymczasowego zagospodarowania 
urządzania i urytkowania terenów.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§35. Zamiana planu zachowuje warno[ć, równier 
wtedy je[li nastąpi:

1)  zmiana lub nowelizacja przepisów prawa, chy-
ba re z ich tre[ci będzie wynikaE obowiązek dokona-
nia zmiany planu;

2)  zmiana wymienionych w zmianie planu nume-
rów ewidencyjnych dziaEek.

§36. Z dniem wej[cia w rycie przedmiotowej 
uchwaEy traci moc uchwaEa Nr LV/452/98 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 16 czerwca 1998 r. w 
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów wsi Borówiec w rejonie 
ulic PoznaGskiej i Rekreacyjnej ｠ Borówiec (opubl. 
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 
Dz. U. Woj. Nr 21, poz. 273 z dnia 25.08.1998 r.), 
w zakresie objętym niniejszą zmianą planu.

§37. 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%.

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

§39. 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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Przedmiotowy projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid.: 
74/25 i 74/24, obręb geod. Borówiec, gm. Kornik, 
rejon ul. Dębowej., zostaE zgodnie z wymogami art. 
17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z pópn. zm.), wyEorony do publicznego wglądu 
w terminie od 26 maja do 24 czerwca 2010 r.

W trakcie dyskusji publicznej, która odbyEa się 14 
czerwca 2010 r. oraz w ustawowym terminie przyj-
mowania uwag, tj. do 8 lipca 2010 r., nie wniesiono 
uwag.

W związku z tym, re nie wniesiono uwag do 
projektu zmiany planu, na podstawie art. 20 ust. 
1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Rada Miejska w Kórniku nie podej-
muje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wnie-
sionych uwag.

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 2010 r., Dz. U. Nr 80 poz. 5526); 
ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (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 zbio-
rowym odprowadzaniu [cieków (tekst jednolity z 
2006 r., Dz. U. Nr 123, poz. 858 z pópniejszymi 
zmianami); ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Pra-
wo energetyczne (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. 
Nr 89, poz. 625 z pópniejszymi zmianami); progno-
zę skutków finansowych uchwalenia przedmiotowej 
zmiany planu miejscowego; oraz ustalenia zmiany 
planu, rozstrzyga co następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej sEurące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz-
kaGców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. usta-
wy 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 objęty zmianą planu jak i jego sąsiedz-
two wyposarone są w infrastrukturę techniczną w 
postaci wodociągu i sieci elektroenergetycznej, brak 
jest 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 
1997r. - 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 1997r. -Prawo energetyczne.

§5. 1. ObsEuga komunikacyjna obszaru objętego 
zmianą planu odbywać się będzie z istniejących 
dróg oraz nowo projektowanej drogi wewnętrznej. 
Koszty związane z wydzieleniem nowej drogi we-
wnętrznej, w tym z ewentualnym wykupem grun-
tów, oraz z urządzeniem ulic, nie będą obciąrać 
budretu Gminy. Natomiast koszty związane z po-
szerzeniem istniejącej drogi, w tym z ewentualnym 
wykupem gruntów, będą obciąryć budret Gminy.

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 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z pópn. 
zm.).

3. Realizacja indywidualnych zjazdów nalery do 
zadaG inwestora.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy nr LVI/571/2010

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 28 lipca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH 
DO WYDOqONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-

DAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZ. NR EWID.: 74/25 I 74/24, OBRĘB GEOD. BORÓWIEC, GM. 
KÓRNIK, REJON UL. DĘBOWEJ

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy nr LVI/571/2010

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 28 lipca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH 

FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH


