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6) wnoszenia przedmiotów, które mogņ byń uży-

te jako broŊ, 
7) wnoszenia niebezpiecznych substancji 

i materiałów pirotechnicznych, 
8) zakłócania zajňń 
9) stwarzania zagrożeŊ narażajņcych siebie 

i innych na utratň zdrowia lub kalectwo, 
10) korzystania z hali sportowej bez zgody admi-

nistratora hali. 
 
§ 7. Rozstrzygniňcia dotyczņce zgodnego z postano-
wieniami § 6 korzystania z hali sportowej podejmuje 
administrator hali, który w zależnoŌci od sytuacji 
może: 

1) zwróciń uwagň na niewłaŌciwe, niezgodne 
z regulaminem zachowanie, 

2) nakazań opuszczenie hali sportowej, 
3) zawiadomiń policjň. 

 
DZIAŁ IV 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

§ 8. 1. Za uczniów korzystajņcych z hali sportowej 
podczas zajňń odpowiada prowadzņcy zajňcia na-
uczyciel. 

2. Za członków klubów sportowych i stowarzy-
szeŊ kultury fizycznej korzystajņcych z hali sportowej 
odpowiada prowadzņcy zajňcia trener. 

3. Za uczestników zajňń o charakterze edukacyj-
nym odpowiada organizator tych zajňń. 

4. Za uczestników zawodów i imprez odpowia-
da organizator zawodów lub imprezy. 

5. Osoby dorosłe korzystajņ z obiektu na własnņ 
odpowiedzialnoŌń. 

6. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrze-
gania regulaminu zarzņdzajņcy nie ponosi odpowie-
dzialnoŌci. 

7. Zarzņdzajņcy nie ponosi odpowiedzialnoŌci 
za rzeczy pozostawione na terenie hali sportowej. 

 
DZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9. 1. Korzystajņcy z hali sportowej zobowiņzani sņ 
do przestrzegania regulaminu i podporzņdkowania 
siň poleceniom administratora hali . 

2. Korzystajņcy z hali sportowej w przypadku 
zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowoŌci, usterek 
mogņcych zagroziń bezpieczeŊstwu prowadzonych 
zajňń sportowych powinien niezwłocznie zawiadomiń 
o nich administratora hali. 
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UCHWAŁA NR XII/133/2011 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU 

 z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid.: 428-432, obręb geod. 
Kamionki, gm. Kórnik. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmia-
nami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Kórniku 
po stwierdzeniu zgodnoŌci ze studium uwarunko-
waŊ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Kórnik uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla dz. nr ewid.: 428-432, 
obrňb geod. Kamionki, gm. Kórnik. 

2. Planem objňto obszar, o łņcznej po-
wierzchni 3,3823 ha, zlokalizowany na terenie 
powiatu poznaŊskiego w północno - zachodniej 
czňŌci gminy Kórnik w miejscowoŌci Kamionki. 

3. Przedmiotowy obszar obejmuje działki 
w obrňbie Kamionki, oznaczone nr ewidencyjnymi: 
428, 429, 430, 431, 432. 

4. Granice obszaru objňtego planem przed-
stawiono na rysunku planu, o którym mowa w § 
2 pkt 1. 
 

§ 2. Integralnymi czňŌciami planu sņ: 
1) rysunek planu, w skali 1: 1000 - załņcznik nr 

1; 
2) rozstrzygniňcie Rady Miejskiej w Kórniku 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu planu - załņcznik nr 2; 

3) rozstrzygniňcie Rady Miejskiej w Kórniku 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należņ do zadaŊ własnych 
gminy oraz zasady ich finansowania - za-
łņcznik nr 3. 

DZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

§ 3. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie - należy przez to rozumień ustalenia 
planu, o którym mowa w § 1 ust. 
1 uchwały, o ile z treŌci przepisu nie wynika 
inaczej; 

2) przepisach odrňbnych - przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi; 
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3) terenie - należy przez to rozumień czňŌń ob-
szaru lub zespół działek o okreŌlonym ro-
dzaju przeznaczenia wyznaczony na rysun-
ku planu liniami rozgraniczajņcymi; 

4) wskaźniku intensywnoŌci zabudowy - nale-
ży przez to rozumień stosunek powierzchni 
zainwestowanej obiektami kubaturowymi 
do powierzchni działki budowlanej, wyra-
żony w procentach; 

5) linii zabudowy - należy przez to rozumień 
umownņ liniň pokazanņ na rysunku planu, 
na której sytuuje siň dominujņcņ Ōcianň 
budynku, nie dotyczy ona takich elemen-
tów budynków jak np.: okapy, gzymsy, bal-
kony, galerie, werandy, tarasy lub schody 
zewnňtrzne, detale architektoniczne, przy 
czym planem ustala siň: 

a) maksymalnņ nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy, która zostanie okreŌlona poprzez 
podanie najmniejszej odległoŌci od granicy 
działki stanowiņcej ciņg komunikacyjny 
w jakiej można sytuowań zabudowň, 

b) obowiņzujņcņ liniň zabudowy, która zosta-
nie okreŌlona poprzez podanie odległoŌci 
od granicy działki stanowiņcej ciņg komu-
nikacyjny w jakiej obowiņzkowo należy sy-
tuowań zabudowň; 

6) działce budowlanej - należy przyjņń defini-
cjň zgodnņ z ustawņ o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to ro-
zumień ogrodzenie, w którym czňŌń ażuro-
wa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni 
ogrodzenia; 

8) szyldzie – należy przez to rozumień ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
siňbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoŌci, umieszczane na elewa-
cjach budynków; 

9) urzņdzeniu reklamowym – należy przez to 
rozumień noŌnik informacji i promocji wi-
zualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 
wraz z elementami konstrukcyjnymi 
i zamocowaniami. 

 
DZIAŁ II 

Ustalenia szczegółowe 

Rozdział I 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania 

§ 4. Na obszarze objňtym planem ustala siň nastň-
pujņce przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami: MN1, MN2, MN3 i MN4; 

2) teren zieleni urzņdzonej oznaczony na ry-
sunku planu symbolem: ZP1; 

3) tereny komunikacji: 

a) dróg wewnňtrznych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: KDW1, KDW2 
KDW3, 

b) pas techniczny, zwiņzany z poszerzeniem 
istniejņcych dróg, oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDp1. 

 
§ 5. Niniejszym planem zmienia siň przeznaczenie 
gruntów: 

1) rola kl. IVa o powierzchni 2,7254 ha; 
2) rola kl. V o powierzchni 0,6569 ha; 

na cele okreŌlone w uchwale. 

 
§ 6. Na obszarze objňtym planem wyznacza siň 
teren przeznaczony dla realizacji inwestycji celu 
publicznego, który stanowi pas techniczny, zwiņ-
zany z poszerzeniem istniejņcych dróg, KDp1. 

 

Rozdział II 
Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 

§ 7. 1. Na obszarze objňtym planem ustala siň 
zakaz lokalizacji: 

1) budynków na terenach komunikacji i na te-
renie zieleni urzņdzonej; 

2) urzņdzeŊ reklamowych; 
3) ogrodzeŊ pełnych oraz żelbetowych. 

2. Na obszarze objňtym planem dopuszcza 
siň lokalizacjň: 

1) sieci infrastruktury technicznej z wyjņtkiem 
napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych; 

2) szyldów o powierzchni nie wiňkszej niż 1,0 
m2 na budynkach, w miejscach nie przesła-
niajņcych elementów i detali architekto-
nicznych; 

3) ogrodzeŊ wyłņcznie ażurowych lub 
w formie żywopłotów, o wysokoŌci nie 
wiňkszej niż 1,8 m; 

4) obiektów małej architektury. 
3. Na obszarze objňtym planem ustala siň: 

1) wykoŊczenie elewacji projektowanej zabu-
dowy winno spełniań nastňpujņce warunki: 

a) materiały użyte do licowania elewacji: po-
chodzenia naturalnego lub wiernie imitujņ-
ce naturalne – tynk, kamieŊ, drewno; ce-
ramiczne – cegła, materiały cegłopodobne 
(klinkier, płytki ceramiczne), 

b) kolorystyka: stonowana, pastelowa lub 
wynikajņca z zastosowania wyżej wymie-
nionych materiałów – wyklucza siň stoso-
wanie jaskrawych kolorów; 

2) stosowanie pokrycia dachów w kolorze ce-
glastym; 

3) sytuowanie zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej tak, aby kierunek głównej ka-
lenicy dachu był równoległy w stosunku do 
frontu działki budowlanej. 
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Rozdział III 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 8. Z zastrzeżeniem § 7 ust 2 pkt 1 na obszarze 
objňtym planem ustala siň zakaz lokalizacji przed-
siňwziňń mogņcych zawsze lub potencjalnie zna-
czņco oddziaływań na Ōrodowisko zgodnie 
z przepisami odrňbnymi. 
 
§ 9. 1. Na obszarze objňtym planem ustala siň: 

1) obowiņzek selektywnego gromadzenia 
warstw: humusowej i mineralnej, przy 
czym ustala siň prowadzenie bezodpado-
wej gospodarki masami ziemnymi; 

2) obowiņzek wyposażenia nieruchomoŌci 
w odpowiednio przygotowane miejsca do 
zbierania odpadów, zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami prawa. 

3) selektywny sposób gromadzenia odpadów, 
a dalszy sposób postňpowania z nimi, na-
leży prowadziń zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami i przepisami odrňb-
nymi. 

2. Na obszarze objňtym planem zakazuje siň 
prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszajņ-
cych stosunki gruntowo-wodne. 
 

§ 10. Na terenach MN1, MN2, MN3 i MN4 ustala 
siň zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w Ōrodowisku, takich jak dla terenu przeznaczone-
go dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych. 

 

Rozdział IV 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Nie ustala się.  
 

Rozdział V 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej 

§ 11. 1. Na terenie zieleni urzņdzonej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem ZP1: 

1) ustala siň zapewnienie ogólnego dostňpu; 
2) ustala siň realizacjň ogólnodostňpnej ziele-

ni w formie np.: ogrodu, placu zabaw lub 
skweru; 

3) dopuszcza siň realizacjň indywidualnych 
obiektów i urzņdzeŊ sportowych lub rekre-
acyjnych oraz obiektów małej architektury; 

4) dopuszcza siň lokalizacjň stacji transforma-
torowej małogabarytowej. 

 

§ 12. Na terenach komunikacyjnych dróg we-
wnňtrznych oraz pasa technicznego, zwiņzanego 
z poszerzeniem istniejņcych dróg publicznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW1, 
KDW2 KDW3 i KDp1, ustala siň: 

1) zachowanie spójnego rozwiņzania elemen-
tów wyposażenia, takich jak: nawierzchnie, 
latarnie, obiekty małej architektury; 

2) zapewnienie ogólnego dostňpu, z 
uwzglňdnieniem przepisów odrňbnych. 

 

Rozdział VI 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy 

§ 13. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: MN1, MN2, MN3 i MN4, zabudowň 
należy kształtowań zgodnie z przepisami odrňb-
nymi oraz nastňpujņcymi warunkami: 

1) ustala siň lokalizacjň na działce budowlanej 
jednego budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego jako wolno stojņcego; 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) garaży wbudowanych w budynek miesz-

kalny, dobudowanych lub wolno stojņcych, 
b) wolno stojņcych budynków gospodarczych; 
3) z zastrzeżeniem pkt 10, ustala siň lokaliza-

cjň zabudowy zgodnie z obowiņzujņcymi 
i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 
wyznaczonymi na rysunku planu; 

4) ustala siň udział powierzchni biologicznie 
czynnej w powierzchni działki budowlanej 
nie mniejszy niż 50%; 

5) ustala siň wskaźnik intensywnoŌci zabu-
dowy nie wiňkszy niż 30%, przy czym po-
wierzchnia zabudowy nie powinna przekra-
czań 300,0 m2; 

6) ustala siň wysokoŌń: 
a) budynku mieszkalnego: do II kondygnacji 

naziemnych, rozumianych jako budynek 
parterowy z poddaszem użytkowym lub nie 
wiňkszņ niż 9,00 m liczņc od poziomu tere-
nu do kalenicy, 

b) garażu dobudowanego lub wolno stojņce-
go nie wiňkszņ niż 5,5 m, 

c) budynku gospodarczego nie wiňkszņ niż 
5,5 m; 

7) ustala siň poziom posadzki parteru budyn-
ku mieszkalnego nie wyższy niż 1,00 m nad 
projektowanņ i urzņdzonņ powierzchniņ te-
renu przed wejŌciem głównym do budyn-
ku; 

8) z zastrzeżeniem pkt 9, ustala siň dachy 
strome z zachowaniem jednolitej geometrii 
kņta nachylenia połaci dachowych o kņcie 
nachylenia od 350 do 450, ponadto: 

a) ustala siň stosowanie pokryń z dachówki 
ceramicznej lub blachodachówki, 

b) dopuszcza siň realizacjň kafrów dachowych 
lub innych koniecznych elementów, 
o innym kņcie nachylenia niż wyżej okre-
Ōlone, o ile bňdzie to podyktowane wymo-
gami konstrukcji lub wzglňdami funkcjo-
nalnymi pomieszczeŊ; 
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9) w przypadku lokalizacji budynku gospo-
darczego, garażu wolno stojņcego dopusz-
cza siň dachy płaskie o kņcie nachylenia od 
20 do 180; 

10) w przypadku lokalizacji budynku gospo-
darczego, garażu wolno stojņcego, ustala 
siň wycofanie ich w stosunku do budynku 
mieszkalnego o co najmniej 2,0 m; 

11) dopuszcza siň sytuowanie garaży lub wiat 
garażowych parami w granicach przylega-
jņcych do siebie działek; 

12) dopuszcza siň realizacjň indywidualnych 
obiektów i urzņdzeŊ sportowo - rekreacyj-
nych, np.: basenów ogrodowych, oczek 
wodnych itp. 

13) ustala siň wyznaczenie min. 2 miejsc posto-
jowych obrňbie każdej z działek budowla-
nych; 

14) ustala siň zakaz wydzielania dróg we-
wnňtrznych. 

 

Rozdział VII 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych 

§ 14. Obszar objňty planem w całoŌci położony jest 
w zasiňgu czwartorzňdowego zbiornika wód pod-
ziemnych – Dolina Kopalna Wielkopolska, dla 
którego ustala siň zasady ochrony Ōrodowiska 
i przyrody oraz ograniczenia w zagospodarowaniu 
zgodnie z niniejszym planem. 

 

Rozdział VIII 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 15. 1. Zasady i warunki podziału na działki bu-
dowlane ustala siň nastňpujņco: 

1) z zastrzeżeniem pkt 2 ustala siň wydzielenie 
działek zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza siň zmiany powierzchni i układu 
granic, które majņ charakter postulowany, 
jednak powstałe po podziale działki budow-
lane: 

a) nie mogņ byń mniejsze niż 700 m2, 
b) muszņ mień zapewniony dostňp do drogi 

publicznej, 
c) granice bňdņ prowadzone pod kņtem pro-

stym lub zbliżonym do prostego, 
d) szerokoŌci frontów działek nie mniejsza niż 

17,00 m; 
2. Powyższe zasady nie dotyczņ działek wy-

dzielanych pod tereny komunikacji i zieleni urzņ-
dzonej, w takiej sytuacji kształt i wielkoŌń działek 
bňdņ wynikały z rysunku planu lub z faktycznych 
potrzeb. 

 

 

Rozdział IX 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy 

Nie ustala siň.  
 

Rozdział X 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 16. Obsługň komunikacyjnņ obszaru objňtego 
planem ustala siň z istniejņcych dróg gminnych 
położonych poza granicami obszaru objňtego 
planem, oraz przez nowo projektowane drogi we-
wnňtrzne. 
 
§ 17. Przy zachowaniu przepisów prawa, wyznacza 
siň teren komunikacji stanowiņcy pas techniczny, 
zwiņzany z poszerzeniem istniejņcych dróg, ozna-
czony na rysunku planu symbolem KDp1, dla któ-
rego ustala siň nastňpujņce parametry: 

1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza siň realizacjň chodnika dla pie-
szych, Ōcieżki rowerowej, miejsc parkingo-
wych, zatok autobusowych lub innych 
obiektów i urzņdzeŊ zwiņzanych 
z komunikacjņ oraz infrastrukturņ liniowņ. 

 
§ 18. Dla terenów komunikacji stanowiņcych drogi 
wewnňtrzne, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami KDW1, KDW2 i KDW3 ustala siň: 

1) szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych: 
zgodnie z rysunkiem planu, przy czym na-
leży zachowań: 

a) dla KDW1 nie mniej niż 10,00 m, 
b) dla KDW2 i KDW3 nie mniej niż 8,00 m; 
2) realizacjň jezdni z co najmniej jednostron-

nym chodnikiem, z dopuszczeniem zamia-
ny na pieszo-jezdniň; 

3) na skrzyżowaniach zachowań min. 3,00 m 
narożnego Ōciňcia linii rozgraniczajņcych 
pozostałe tereny; 

4) dopuszcza siň wyznaczanie miejsc posto-
jowych w liniach rozgraniczajņcych dróg 
wewnňtrznych; 

5) utwardzone zjazdy muszņ posiadań szero-
koŌń wynikajņcņ z przepisów prawa, a także 
należy zapewniań ciņgłoŌń odwodnienia 
zjazdów wzdłuż dróg wewnňtrznych; 

6) pozostałe, niewymienione, parametry nale-
ży realizowań zgodnie przepisami odrňb-
nymi. 

 
§ 19. 1. Dopuszcza siň korzystanie z istniejņcej 
poza granicami planu infrastruktury technicznej. 

2. Ustala siň realizacjň nowych sieci 
i przyłņczy w granicach obszaru objňtego planem, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi oraz nastňpujņ-
cymi warunkami: 
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1) Ōcieki bytowe: docelowo do sieci kanaliza-
cji sanitarnej, dopuszcza siň tymczasowo 
odprowadzanie Ōcieków do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych, z których bň-
dņ one regularnie wywożone przez konce-
sjonowanego przewoźnika do oczyszczalni 
Ōcieków; 

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

a) dopuszcza siň odprowadzenie Ōcieków 
w postaci wód opadowych i roztopowych 
do gruntu po wczeŌniejszym podczyszcze-
niu w odpowiednich urzņdzeniach 
i uzyskaniu parametrów zgodnych 
z przepisami odrňbnymi, 

b) zakazuje siň powierzchniowego odprowa-
dzania Ōcieków w postaci wód opadowych 
i roztopowych poza granice nieruchomoŌci; 

3) zaopatrzenie w wodň, w tym do celów 
przeciwpożarowych: z istniejņcej 
i projektowanej sieci wodociņgowej, 
z wykorzystaniem istniejņcych, komunal-
nych urzņdzeŊ zaopatrzenia w wodň; 

4) zaopatrzenie w energiň: z istniejņcych 
i projektowanych urzņdzeŊ elektroenerge-
tycznych; 

5) zaopatrzenie w ciepło: przy ogrzewaniu 
budynków zastosowań źródła energii 
o ograniczonej emisji (np.; gaz, olej opało-
wy itp.); dopuszcza siň wykorzystanie nie-

konwencjonalnych i odnawialnych źródeł 
energii; 

6) inne elementy uzbrojenia: na warunkach 
okreŌlonych w przepisach prawa. 

 

Rozdział XI 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów 

Nie ustala siň  
 

DZIAŁ III 
Przepisy końcowe 

§ 20. OkreŌla siň stawkň służņcņ naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, 
w wysokoŌci 30%. 
 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Gminy Kórnik. 
 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Miejskiej  
(-) Maciej Marciniak 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XII/133/2011 

Rady Miejskiej w Kórniku 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XII/133/2011 

Rady Miejskiej w Kórniku 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLŅDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK NR EWID.:428-432, OBRŇB GEOD. KAMIONKI, GM. KÓRNIK. 
 

 
 Przedmiotowy projekt  miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla  działek 
nr ewid.:428-432, obrňb geod. Kamionki, gm. Kór-
nik, został zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
późn. zm.), wyłożony do publicznego wglņdu w 
terminie od 11 lipca do 8 sierpnia 2011 r.  
W trakcie dyskusji publicznej, która odbyła siň 28 
lipca 2011 r., nie wniesiono uwag. W ustawowym 

terminie przyjmowania uwag, tj. do 22 sierpnia 
2011 r.,  wniesiono jednņ uwagň, która została 
uwzglňdniona przez organ sporzņdzajņcy plan 
miejscowy, j. Burmistrza Gminy Kórnik 
W zwiņzku z powyższym Rada Miejska w Kórniku 
nie podejmuje rozstrzygniňcia o sposobie rozpa-
trzenia uwag wniesionych do projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr ewid.:428-432, obrňb geod. Kamionki, 
gm. Kórnik. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XII/133/2011 

Rady Miejskiej w Kórniku 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PROJEKCIE 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁEK NR EWID.:428-432, OB-
RŇB GEOD. KAMIONKI, GM. KÓRNIK, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 

NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH 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 późn. zm.) 
Rada Miejska w Kórniku rozstrzyga, co nastňpuje: 
 
§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 
służņce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspól-
noty stanowiņ – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym  (tj. 
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – 
zadania własne gminy. 
 
§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należņ do zadaŊ własnych 
gminy, ujňte w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, podlega przepisom ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i jest 
ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Kórnik na lata 2011-2019. 
 
§ 3. 1. Wykonanie stacji transformatorowej lub 
przyłņcza energetycznego leży w gestii dysponenta 

sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 
89, poz. 7708 z późn. zm.). 
2. Zaopatrzenie w ciepło jest obowiņzkiem inwe-
stora, w zależnoŌci od wyboru sposobu ogrzewa-
nia, niezbňdne bňdzie porozumienie z właŌciwym 
dysponentem sieci, zgodnie z ww. ustawņ z dnia 
10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne. 
 
§ 4. 1. Obsługa komunikacyjna obszaru objňtego 
planem odbywań siň bňdzie z istniejņcych oraz 
nowo projektowanych dróg. Koszty zwiņzane z 
wydzieleniem nowych dróg, w tym z ewentualnym 
wykupem gruntów, oraz z urzņdzeniem ulic, bňdņ 
obciņżyń budżet Gminny, w momencie ich realiza-
cji, ale tylko w czňŌci dotyczņce terenów publicz-
nych. 
2. Procedura zwiņzana z wykupem gruntów 
bňdzie wynikała z przepisów ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoŌciami 
(tj. z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 
3. Realizacja indywidualnych zjazdów należy 
do zadaŊ inwestora. 

.
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UCHWAŁA NR XII/61/2011 RADY GMINY GIZAŁKI 

 z dnia 20 października 2011 r. 

w sprawie stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn. zmia-
nami), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorzņdzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwa-
la siň, co nastňpuje:  
 

§ 1. OkreŌla siň nastňpujņce stawki podatku od nieru-
chomoŌci: 

1) od gruntów: 
a) zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci go-

spodarczej, bez wzglňdu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i budynków - 
0,70 zł od 1 m2 powierzchni; 

b) pod jeziorami, zajňtych na zbiorniki wodne re-
tencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 
1 ha powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajňtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalnoŌci pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego - 0,19 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich czňŌci: 
a) mieszkalnych - 0,56 zł od 1m2 powierzchni 

użytkowej; 
b) zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich czňŌci zajňtych na prowadzenie dzia-
łalnoŌci gospodarczej - 14,40 zł od 1m2 po-
wierzchni użytkowej; 

c) zajňtych na prowadzenie działalnoŌci gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 


