
— 316 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 5 Poz. 77

77

UCHWA£A Nr XXXI/336/2008 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej
w Robakowie, rejon ul. Zbo¿owej, gm. Kórnik

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 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 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminy
(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 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218),
w zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XIX/203/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r.
oraz uchwa³¹ Nr XXVIII/311/2008 z dnia 30 wrze�nia 2008 r.,
Rada Miejska w Kórniku uchwala, co nastêpuje

ROZDZIA£ I

Przepisy wstêpne

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno�ci ze Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kórnik, uchwalonego uchwa³¹ Nr LV/450/98 z dnia 16 czerwca
1998 r. z pó�niejszymi zmianami, uchwala siê zmianê miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów akty-
wizacji gospodarczej w Robakowie, przyjêtego uchwa³¹
Nr XXXII/417/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 21 czerwca
2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r. Nr 81 poz. 4672) zwan¹
dalej miejscowym planem.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik nr 1 � czê�æ graficzna, opracowana na mapie
zasadniczej w skali 1:1000, zatytu³owana �Zmiana miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
aktywizacji gospodarczej w Robakowie, rejon ul. Zbo¿o-
wej, gm. Kórnik�, zwana dalej rysunkiem miejscowego
planu;

2) za³¹cznik nr 2 � Rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w Kórniku
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu;

3) za³¹cznik nr 3 � Rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w Kórniku
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie
inwestycji, z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Miejscowy plan obowi¹zuje w obszarze dzia³ek gruntu
o numerach ewidencyjnych 108, 114, 115, 116, 117/2, 368/4,
o ³¹cznej powierzchni 21,9019 ha.

4. Granice obszaru objêtego miejscowym planem okre-
�lono na rysunku miejscowego planu.

5. Rozstrzyga siê o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu miejscowego planu � zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

6. Rozstrzyga siê o sposobie realizacji, zapisanych w
miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczaj¹c¹ najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odle-
g³o�æ budynku od linii rozgraniczaj¹cej drogi, w stosunku
do której linia zabudowy zosta³a ustalona;

2) strefie oddzia³ywania linii elektroenergetycznej 15 kV �
nale¿y przez to rozumieæ pas terenu po³o¿ony wzd³u¿ linii
elektroenergetycznej 15 kV, o szeroko�ci 7,5 m licz¹c od
osi linii po obu jej stronach;

3) dzia³ce budowlanej � nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê
gruntu, której wielko�æ, cechy geometryczne, dostêp do
drogi publicznej oraz wyposa¿enie w urz¹dzenia infra-
struktury technicznej spe³niaj¹ wymogi realizacji obiektów
budowlanych, wynikaj¹ce z odrêbnych przepisów i niniej-
szej uchwa³y;

4) dzia³ce gruntu � nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê w sensie
okre�lonym przepisami odrêbnymi.

ROZDZIA£ II

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

zagospodarowania

§3. 1. Okre�la siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów:

1) tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów �
oznaczone symbolami 1.P i 4.P;

2) tereny infrastruktury technicznej � oznaczone symbolami
2.TK i 3.TK;

3) tereny drogi publicznej dojazdowej, oznaczone symbolem
5.KDD.

2. Symbole graficzne, przebiegi linii rozgraniczaj¹cych
tereny, o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zago-
spodarowania oraz przebieg drogi z jej podstawow¹ geome-
tri¹ okre�la rysunek miejscowego planu.
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§4. 1. Na terenach obiektów produkcyjnych, sk³adów i
magazynów 1.P i 4.P:

1) zakazuje siê lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których wymagane
jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko,
je¿eli z tego raportu wynika, ¿e s¹ one �ród³em emisji
przekraczaj¹cych warto�ci dopuszczalne,

2) dopuszcza siê lokalizowanie obiektów produkcyjnych, sk³a-
dów i magazynów, a ponadto:

a) terminali prze³adunkowych i centrów logistycznych,

b) budynków us³ugowych, z wyj¹tkiem budynków u¿y-
teczno�ci publicznej zwi¹zanych z opiek¹ zdrowotn¹ i
spo³eczn¹ oraz sportem i rekreacj¹,

*c) budynków handlowych, w tym obiektów wielkogaba-
rytowych w zakresie okre�lonym w przepisach odrêb-
nych,

d) budynków administracyjnych,

e) parkingów i gara¿y oraz, z zastrze¿eniem pkt 1, stacji
paliw i stacji obs³ugi pojazdów, urz¹dzeñ radiokomu-
nikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych
emituj¹cych pole elektromagnetyczne,

f) obiektów infrastruktury technicznej, w tym zbiorników
na olej opa³owy i zbiorników na gaz, zbiorników wody
i tymczasowych zbiorników na �cieki,

g) rozbudowê, przebudowê i remonty sieci przesy³owych
i magistralnych infrastruktury technicznej.

§5. Na terenach infrastruktury technicznej 2.TK i 3.TK
dopuszcza siê lokalizowanie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, nawierzchni drogowych i innych urz¹dzeñ s³u¿¹-
cych komunikacji drogowej.

§6. Na terenach drogi publicznej dojazdowej 5.KDD do-
puszcza siê lokalizowanie urz¹dzeñ s³u¿¹cych komunikacji
oraz sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego

§7. Dopuszcza siê umieszczanie reklam i szyldów na
�cianach i dachach budynków lub jako wolno stoj¹cych
konstrukcji.

§8. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenów nale¿y zapewniæ:

1) terenów obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
1.P i 4.P � z drogi publicznej dojazdowej 5.KDD,

2) terenów infrastruktury technicznej 2.TK i 3.TK � z drogi
powiatowej G¹dki-Dachowa � ul. Zbo¿owej.

2. Dopuszcza siê urz¹dzenie dwóch zjazdów z drogi
powiatowej G¹dki-Dachowa � ul. Zbo¿owej na tereny 1.P i 4.P,
po jednym na ka¿dy teren, z przejazdem odpowiednio poprzez
tereny 2.TK i 3.TK.

ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§9. Nakazuje siê, aby lokalizowane przedsiêwziêcia:

1) spe³nia³y wymogi ochrony wód podziemnych G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 � �Dolina Kopalna
Wielkopolska�, zbiornika czwartorzêdowego zaliczanego
do obszarów wysokiej ochrony OWO;

2) nie by³y �ród³em przekraczaj¹cych dopuszczalne, okre�lo-
ne w przepisach odrêbnych poziomy emisji:

a) py³ów i gazów do powietrza atmosferycznego,

b) ha³asu na granicy z terenami mieszkaniowymi i innymi
chronionymi, wymienionymi w przepisach odrêbnych.

§10. 1. Zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ poprzez
pod³¹czenie obiektów do sieci wodoci¹gowej.

2. Do czasu wybudowania w najbli¿ej po³o¿onej drodze
publicznej sieci wodoci¹gowej dopuszcza siê budowê indywi-
dualnych ujêæ wody pod warunkiem uzyskania wymaganych
przepisami odrêbnymi pozwoleñ i uzgodnieñ.

§11. 1. �cieki bytowe i przemys³owe odprowadzaæ nale-
¿y do sieci kanalizacji sanitarnej doprowadzonej do oczysz-
czalni �cieków.

2. �cieki o ponadnormatywnym zanieczyszczeniu nale¿y
przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej pod-
czyszczaæ do osi¹gniêcia przez �cieki sk³adu odpowiadaj¹cego
parametrom �cieków bytowych w indywidualnych, lokalizo-
wanych na dzia³ce budowlanej, podczyszczalniach �cieków.

3. Do czasu wybudowania w najbli¿ej po³o¿onej drodze
publicznej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê gromadze-
nie �cieków w szczelnych bezodp³ywowych zbiornikach na
�cieki, z których bêd¹ one systematycznie wywo¿one, z za-
strze¿eniem ust. 2, przez koncesjonowanego przewo�nika do
oczyszczalni �cieków.

4. Zakazuje siê stosowania indywidualnych systemów
oczyszczania �cieków polegaj¹cych na odprowadzaniu �cie-
ków do gruntu.

§12. 1. Wody opadowe lub roztopowe powstaj¹ce na
dzia³kach budowlanych nale¿y zagospodarowaæ w obszarze
dzia³ki budowlanej, stosuj¹c rozwi¹zania indywidualne lub
odprowadzaæ je do pobliskich cieków, po uzyskaniu wymaga-
nych pozwoleñ.

2. �cieki w postaci wód deszczowych lub opadowych z
terenów utwardzonych, po ich uprzednim oczyszczeniu w
stosownych urz¹dzeniach, nale¿y zagospodarowywaæ stosuj¹c
indywidualne, zgodne z przepisami odrêbnymi, rozwi¹zania.

3. �cieki w postaci wód deszczowych lub opadowych z
terenów drogi publicznej dojazdowej nale¿y odprowadzaæ do
kanalizacji deszczowej, dopuszcza siê odwodnienie drogi przez
rów odparowywalny, lub w inny, nie powoduj¹cy pogorszenia
stanu �rodowiska, sposób.

4. Dopuszcza siê pod warunkiem oczyszczania �cieków z
osadów i substancji ropopochodnych i uzyskania wymaga-

Poz. 77



— 318 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 5

nych prawem pozwoleñ odprowadzenie oczyszczonych �cie-
ków w postaci wód deszczowych lub opadowych, do okolicz-
nych cieków wodnych.

§13. 1. Do ogrzewania budynków i pozyskiwania ciep³a
technologicznego nale¿y korzystaæ z paliw gazowych, cie-
k³ych, energii elektrycznej lub �róde³ energii odnawialnej.

2. Urz¹dzenia do pozyskiwania ciep³a musz¹ posiadaæ
znak bezpieczeñstwa ekologicznego.

§14. 1. Odpady komunalne nale¿y gromadziæ w pojemni-
kach, stosuj¹c ich wstêpn¹ segregacjê i odstawiaæ na sk³adowisko
odpadów zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

2. Odpady niebezpieczne zagospodarowywaæ nale¿y na
zasadach okre�lonych w przepisach odrêbnych.

3. Masy ziemne usuwane albo przemieszczane w zwi¹z-
ku z budow¹ obiektów nale¿y zagospodarowywaæ na miejscu,
pod warunkiem, ¿e ich zastosowanie nie spowoduje przekro-
czeñ wymaganych standardów jako�ci gleby i ziemi, o których
mowa w przepisach odrêbnych, lub wywoziæ w miejsce wska-
zane przez w³a�ciw¹ s³u¿bê administracyjn¹.

ROZDZIA£ V

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§15. Prace ziemne zwi¹zane z zagospodarowaniem i za-
budow¹ terenów wymagaj¹, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowê obiektów, uzgodnienia z w³a�ciw¹ s³u¿b¹ ochrony
zabytków w zakresie dotycz¹cym okre�lenia konieczno�ci
ewentualnych prac archeologicznych.

ROZDZIA£ VI

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych

§16. Nie okre�la siê terenów, dla których nale¿y ustaliæ
wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni
publicznych.

ROZDZIA£ VII

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

gabaryty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy

§17. Na terenach obiektów produkcyjnych, sk³adów i ma-
gazynów P:

1) zakazuje siê:

a) przeznaczania na cele lokalizowania budynków po-
wierzchni terenu wiêkszej ni¿ wynosi 60% powierzchni
dzia³ki,

b) sytuowania budynków wy¿szych ni¿ 16 m,

c) wydzielania dzia³ek budowlanych, o powierzchni mniej-
szej ni¿ 5.000 m2;

2) nakazuje siê:

a) przeznaczenie na cele powierzchni biologicznie czynnej
nie mniej ni¿ 10% powierzchni dzia³ki budowlanej,

b) zapewnienie w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi w³a�ciwego klimatu akustycznego po-
przez zastosowanie odpowiednich rozwi¹zañ tech-
nicznych,

c) uzgadnianie z w³a�ciwym organem wojskowym loka-
lizacji obiektów o wysoko�ci wiêkszej ni¿ 15 m,

d) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych w liczbie:

- 4 stanowiska na ka¿dych 10 zatrudnionych w zak³a-
dach produkcyjnych, magazynach, sk³adach i termi-
nalach,

- 4 stanowiska na ka¿de 10 osób korzystaj¹cych z
obiektów us³ugowych,

- 5 stanowisk na ka¿de 100 m2 powierzchni sprzeda¿y
obiektów handlowych;

3) dopuszcza siê:

a) wykonywanie kondygnacji podziemnych,

b) stosowanie wy³¹cznie dachów p³askich o nachyleniu
po³aci dachowych nie wiêkszym ni¿ 10o.

§18. Na terenach infrastruktury technicznej 2.TK i 3.TK
nakazuje siê przeznaczenie na cele powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej 10% powierzchni dzia³ki budowlanej.

§19. Na terenach drogi publicznej dojazdowej 5.KDD usta-
la siê:

1) szeroko�æ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych wynosz¹c¹
12 m;

2) szeroko�æ jezdni nie mniejsz¹ ni¿ 6 m;

3) w³¹czenie drogi w drogê powiatow¹ G¹dki-Dachowa �
ul. Zbo¿ow¹ � poprzez skrzy¿owanie proste.

§20. 1. Obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy, usy-
tuowane w odleg³o�ci:

1) od linii rozgraniczaj¹cych drogi publicznej dojazdowej
5.KDD � 8 m;

2) od linii rozgraniczaj¹cej drogi publicznej G¹dki-Dachowa-
ulicy Zbo¿owej � 10 m.

2. Usytuowanie linii zabudowy okre�lono na rysunku
miejscowego planu.

3. W obszarze pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudo-
wy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ tereny, dopuszcza siê sytuowanie
sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz miejsc posto-
jowych samochodów osobowych.

4. Lokalizowanie sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej oraz miejsc postojowych samochodów osobowych w
strefach oddzia³ywania linii elektroenergetycznych i gazoci¹-
gu wysokiego ci�nienia odbywaæ siê mo¿e za zgod¹ i na
warunkach zarz¹dcy danej sieci.
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ROZDZIA£ VIII

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

§21. Nie okre�la siê terenów i obiektów podlegaj¹cych
ochronie, na podstawie odrêbnych przepisów, wymagaj¹cych
ustalenia granic i sposobów zagospodarowania, w tym tere-
nów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.

ROZDZIA£ IX

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

§22. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieru-
chomo�ci w rozumieniu przepisów odrêbnych.

ROZDZIA£ X

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

§23. 1. Przy lokalizowaniu obiektów nale¿y uwzglêdniæ
strefy oddzia³ywania napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych 15 kV.

2. Po przeniesieniu linii napowietrznych 15 kV poza tere-
ny przeznaczone na cele lokalizowania obiektów, obszary
oddzia³ywania wyznaczone wzd³u¿ tych linii przestan¹ obo-
wi¹zywaæ bez potrzeby zmiany miejscowego planu.

3. Na rysunku miejscowego planu okre�lono usytuowa-
nie stref oddzia³ywania napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych 15 kV.

§24. 1. Przy lokalizowaniu obiektów nale¿y uwzglêdniæ,
odpowiednio do rodzaju lokalizowanego obiektu, minimalne
odleg³o�ci podstawowe od osi gazoci¹gu wysokiego ci�nienia
D N80, rok budowy 1990 i zasady zagospodarowania obsza-
rów zawartych pomiêdzy osi¹ gazoci¹gu a lini¹ oznaczaj¹c¹
minimaln¹ odleg³o�æ podstawow¹ na zasadach okre�lonych
w przepisach odrêbnych.

2. Po przeniesieniu gazoci¹gu wysokiego ci�nienia DN
80 poza tereny przeznaczone na cele lokalizowania obiektów,
minimalne odleg³o�ci podstawowe, o których mowa w ust. 1
oraz niniejsze ustalenia przestan¹ obowi¹zywaæ bez potrzeby
zmiany planu.

3. Na rysunku miejscowego planu okre�lono minimaln¹
odleg³o�æ podstawow¹ wynosz¹c¹ 15 m; podana minimalna
odleg³o�æ podstawowa nie dotyczy obiektów, wymienionych
w przepisach odrêbnych, dla których odleg³o�æ minimalna jest
mniejsza ni¿ 15 m.

4. Dla obiektów, dla których w przepisach odrêbnych
podano odleg³o�æ minimaln¹ mniejsz¹ ni¿ 15 m, nale¿y sto-

sowaæ odpowiednie minimalne odleg³o�ci podstawowe, okre-
�lone w przepisach odrêbnych.

ROZDZIA£ XI

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§25. 1. Ruch pojazdów generowany przez lokalizowane
przedsiêwziêcia nie powinien negatywnie oddzia³ywaæ na
stan dróg po³o¿onych w s¹siedztwie, do których w³¹czona
zostanie droga wewnêtrzna obs³uguj¹ca komunikacyjnie tere-
ny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów P; w
przypadku wyst¹pienia negatywnego oddzia³ywania zastoso-
wanie mieæ bêd¹ przepisy odrêbne.

2. W³¹czenie drogi publicznej dojazdowej 5.KDD do dro-
gi powiatowej � ul. Zbo¿owej � po³o¿onej poza obszarem
objêtym miejscowym planem odbyæ siê mo¿e wy³¹cznie na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê tej drogi.

3. Nawierzchnia drogi publicznej dojazdowej 5.KDD musi
byæ przystosowana do ruchu pojazdów ciê¿kich.

4. Parametry drogi nie zdefiniowanej w miejscowym
planie nale¿y przyjmowaæ zgodnie z przepisami odrêbnymi
jak dla dróg publicznych o takich samych klasach i parame-
trach.

§26. 1. Ustala siê wyposa¿enie terenów w sieci infra-
struktury technicznej, a w tym: sieci wodoci¹gowe, sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe, telekomuni-
kacyjne i elektroenergetyczne.

2. Sieci infrastruktury technicznej nale¿y prowadziæ jako
sieci podziemne w liniach rozgraniczaj¹cych terenów drogi
publicznej dojazdowej 5.KDD lub na terenach obiektów pro-
dukcyjnych, sk³adów i magazynów P, uwzglêdniaj¹c odleg³o-
�ci pomiêdzy poszczególnymi przewodami, wynikaj¹ce z prze-
pisów odrêbnych; dopuszcza siê prowadzenie jako napo-
wietrznych wy³¹cznie linii energetycznych �redniego napiêcia,
zasilaj¹cych stacje transformatorowe.

3. Pod³¹czenie do sieci, o których mowa w ust. 1, nast¹pi
na warunkach okre�lonych przez dysponentów sieci.

4. Dopuszcza siê zmianê usytuowania, modernizacjê i
przebudowê sieci infrastruktury technicznej, w tym na drodze
likwidacji kolizji z istniej¹c¹ i planowan¹ zabudow¹, na warun-
kach okre�lonych przez zarz¹dcê sieci.

§27. 1. Sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y budowaæ w powi¹za-
niu z sieci¹ wodoci¹gow¹ znajduj¹c¹ siê na terenie gminy
Kórnik.

2. Dopuszcza siê zastosowanie innego systemu zasilania
terenu w wodê, w tym budowê indywidualnego ujêcia wody,
na warunkach okre�lonych w przepisach odrêbnych.

3. Wodoci¹g zasilaj¹cy tereny obiektów produkcyjnych,
sk³adów i magazynów P prowadziæ nale¿y w liniach rozgrani-
czaj¹cych terenów drogi publicznej dojazdowej 5.KDD.

§28. Sieæ kanalizacji sanitarnej budowaæ nale¿y w sys-
temie grawitacyjnym, pompowym lub grawitacyjno-pom-
powym.
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§29. 1. Lokalizowane obiekty nie mog¹ uniemo¿liwiaæ
dojazdu do istniej¹cej infrastruktury elektroenergetycznej
ciê¿kim sprzêtem transportowym.

2. Zakazuje siê wprowadzania nasadzeñ drzew i krzewów
o wysoko�ci w fazie maksymalnego wzrostu przekraczaj¹cej
2 m na trasie napowietrznych linii elektroenergetycznych.

3. Zaopatrzenie w energiê energetyczn¹ nast¹pi z istnie-
j¹cych sieci �redniego napiêcia 15 kV, z których zasilone zo-
stan¹ planowane stacje energetyczne 15kV/220kV.

4. Dopuszcza siê budowê konsumentowych stacji trans-
formatorowych na terenach przeznaczonych na cele zabudowy.

5. W przypadku wydzielania dzia³ek budowlanych na
cele budowy stacji transformatorowych, ich powierzchnia nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 80 m2 oraz zapewniony musi byæ
dostêp do dzia³ek z drogi publicznej dojazdowej 5.KDD.

§30. 1. Rozprowadzenie gazu do odbiorców nast¹pi sie-
ci¹ �rednioprê¿n¹ przy zastosowaniu indywidualnych reduk-
torów gazowych.

2. W przypadku braku mo¿liwo�ci technicznych zaopa-
trzenia w gaz z sieci gazowej dopuszcza siê lokalizacjê zbior-
ników na gaz.

ROZDZIA£ XII

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

§31. Nie okre�la siê terenów wymagaj¹cych ustalenia
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz¹-
dzania i u¿ytkowania.

ROZDZIA£ XIII

Stawki procentowe, na podstawie których
ustala siê op³atê, o której mowa

w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§32. Okre�la siê stawkê procentow¹ od wzrostu warto�ci
nieruchomo�ci w wysoko�ci:

1) terenów obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazy-
nów P � 30%;

2) terenów infrastruktury technicznej 2.TK i 3.TK, terenów
drogi publicznej dojazdowej 5.KDD � 5%.

ROZDZIA£ XIV

Przepisy koñcowe

§33. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Kórnik.

§34. 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 XXXI/336/2008

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 26 listopada 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ROBAKOWIE, REJON

UL. ZBO¯OWEJ, GM. KÓRNIK.

Poz. 77

Projekt planu wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na �rodowi-
sko zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du, w dniach od 17
pa�dziernika do 6 listopada 2008 r. zgodnie z ustaw¹ z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.). Uwagi by³y
przyjmowane do dnia 20 listopada 2008 r.

W ustawowym terminie nie wniesiono ¿adnej uwagi, w
zwi¹zku z powy¿szym Rada Miejska w Kórniku, rozstrzyga, co
nastêpuje: nie zachodzi konieczno�æ rozstrzygania w sprawie
rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿onego do publiczne-
go wgl¹du projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w
Robakowie, rejon ul. Zbo¿owej, gm. Kórnik.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XXXI/336/2008

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 26 listopada 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ROBAKOWIE, REJON
UL. ZBO¯OWEJ, GM. KÓRNIK INWESTYCJI, Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ

W£ASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717, z pó�n. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pó�n. zm.) i art. 167 ust 2 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z pó�n. zm.) Rada Miejska w Kórniku
rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Sposób realizacji, zapisanych w miejscowym planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do
zadañ w³asnych gminy.

Do zadañ w³asnych Gminy nale¿y, zgodnie z ustaw¹ o
samorz¹dzie gminnym, budowa dróg, sieci kanalizacyjnej,
sieci wodoci¹gowej i o�wietlenia ulic. Uchwalenie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, który wyznacza
nowe tereny do zainwestowania, a tak¿e okre�la przebieg
nowych dróg i infrastruktury technicznej, powoduje powsta-
nie tego obowi¹zku na terenie objêtym planem. Gmina jed-
nak¿e, z uwagi na ograniczone �rodki bud¿etowe, obowi¹zki
te mo¿e roz³o¿yæ w czasie.

W zwi¹zku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej
w Robakowie, rejon ul. Zbo¿owej, gm. Kórnik nie przewiduje siê
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹-
cych zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy i co za tym idzie, nie pojawiaj¹
siê obci¹¿enia finansowe dla gminy z tego tytu³u.

2. Zasady finansowania zapisanych w miejscowym planie
inwestycji.

W zwi¹zku z tym, ¿e uchwalenie miejscowego planu nie
przewiduje realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy, nie zachodzi
konieczno�æ ustalenia zasad ich finansowania.

* Rozstrzygniêcie Nadzorcze Wojeody Wielkopolskiego Nr
WN.I-5.0911-515/08 z dnia 7 stycznia 2009 r. orzekaj¹ce
niewa¿no�æ §4 ust. 1 pkt 2 lit c uchwa³y Nr XXXI/336/2008
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 listopada 2008 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Roba-
kowie, rejon ul. Zbo¿owej, gm. Kórnik � ze wzglêdu na
istotne naruszenie prawa.


