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UCHWAŁA NR XI/113/2011 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU 

 z dnia 26 lipca 2011 r. 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji 

gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) 
i 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) Rada Miejska 
w Kórniku uchwala, co nastćpuje:  
 

§ 1. 1. 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów akty-
wizacji gospodarczej w rejonie Ďernik, Koninka 
i Gądek, zwany dalej „planem”, stwierdzając 
zgodnoċć planu z ustaleniami studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta i gminy Kórnik uchwalonego uchwałą 
Nr LV/450/1998 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16 
czerwca 1998 r. ze zmianami. 

2. Załączniki do uchwały stanowią:  
1) czćċć graficzna planu w skali 1:1000, zwana 

dalej „rysunkiem planu” - załącznik nr 1, 
2) rozstrzygnićcie Rady Miejskiej w Kórniku 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu - załącznik nr 2, 

3) rozstrzygnićcie Rady Miejskiej w Kórniku 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
miasta i gminy oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych - załącznik nr 3. 

3. Granice obszaru objćtego planem okreċlo-
no na rysunku planu. 

 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. działce – naleďy przez to rozumieć działkć 
budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2. nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linić ograniczającą teren, na 
którym dopuszcza sić usytuowanie budynku; 

3. powierzchni zabudowy – naleďy przez to 
rozumieć sumć powierzchni terenu wyznaczoną 
przez rzut pionowy zewnćtrznych krawćdzi budyn-
ku w stanie wykoĉczonym; 

4. szyldzie – naleďy przez to rozumieć ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przedsićbiorcy, 
ich siedzib lub miejsc wykonywania działalnoċci; 

5. tablicy informacyjnej – naleďy przez to ro-
zumieć element systemu informacji gminnej, tury-
stycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej; 

6. urządzeniu reklamowym – naleďy przez to 
rozumieć noċnik reklamowy trwale związany 
z gruntem lub zamontowany na elewacji budynku, 
wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowa-
niami; 
 
§ 3. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1. tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczo-
ne symbolami: 1P/U i 2P/U; 

2. tereny zieleni krajobrazowej, oznaczone 
symbolami: 1ZK, 2ZK, 3ZK, 4ZK i 5ZK; 

3. teren drogi publicznej, klasy zbiorczej, 
oznaczony symbolem: KD-Z; 
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4. teren drogi wewnćtrznej, oznaczony sym-
bolem: KDW. 
 
§ 4. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1. zakaz wykonywania ogrodzeĉ pełnych od 
strony terenów dróg; 

2. nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze 
ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne 
linie zabudowy; 

3. dopuszczenie lokalizowania urządzeĉ re-
klamowych, szyldów i tablic informacyjnych o 
maksymalnej łącznej powierzchni nieprzekraczają-
cej – 12m², umieszczanych na elewacji budynku na 
wysokoċci kondygnacji parteru lub na ogrodzeniu 
oraz wolno stojących do wysokoċci 15m. 
 
§ 5. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony ċrodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ċrodowisko, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, z wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego oraz stacji paliw; 

2. zakaz prowadzenia działalnoċci gospodar-
czej związanej z gromadzeniem, segregacją, odzy-
skiem lub unieszkodliwianiem odpadów; 

3. nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła 
dla celów grzewczych i technologicznych paliw 
charakteryzujących sić najniďszymi wskačnikami 
emisyjnymi; 

4. nakaz podczyszczania ċcieków przemysło-
wych przed odprowadzeniem ich do systemu ka-
nalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrćb-
nymi; 

5. nakaz magazynowania odpadów niebez-
piecznych w przypadku ich wystćpowania i wywóz 
ich w celu unieszkodliwiania zgodnie z przepisami 
odrćbnymi; 

6. dopuszczenie odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych z połaci dachowych do gruntu 
z zachowaniem interesów osób trzecich; 

7. dopuszczanie lokalizacji zbiorników reten-
cyjno-odparowujących dla wód opadowych na 
terenie nieruchomoċci. 
 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej, w związku z połoďeniem terenów w strefie 
wystćpowania zewidencjonowanych stanowisk 
archeologicznych, objćtych ochroną konserwator-
ską, ustala sić nakaz prowadzenia badaĉ arche-
ologicznych podczas inwestycji związanych 
z zagospodarowaniem i zabudowaniem przedmio-
towego terenu, a wymagających prac ziemnych, 
w zakresie uzgodnionym pozwoleniem odpowied-
nich słuďby ochrony zabytków, przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowć. 
 
§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza 
sić wprowadzenie powierzchni biologicznie czyn-
nej na wolnych od utwardzenia powierzchniach 

terenu drogi z uwzglćdnieniem przebiegu projek-
towanych sieci infrastruktury technicznej. 
 
§ 8. 1. Dla terenów 1P/U i 2P/U ustala sić nastćpu-
jące parametry i wskačniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

1) dopuszczenie lokalizacji obiektów i urzą-
dzeĉ związanych z dystrybucją paliw; 

2) dopuszczenie lokalizacji obiektów i urzą-
dzeĉ związanych z dystrybucją paliw; 

3) zakaz zabudowy usługowej związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i 
młodzieďy, domów opieki społecznej oraz 
szpitali; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu; 

5) powierzchnić zabudowy nie wićkszą niď 
40% powierzchni działki budowlanej; 

6) powierzchnić biologicznie czynną co naj-
mniej 20% powierzchni działki budowlanej; 

7) wysokoċć budynków – nie wićkszą niď 15 
m od poziomu terenu do najwyďszego 
punktu dachu, do 3 kondygnacji nadziem-
nych; 

8) dopuszczenie kondygnacji podziemnej; 
9) dachy płaskie; 
10) dopuszczenie wydzieleĉ działek budowla-

nych pod drogi wewnćtrzne o minimalnej 
szerokoċci 10 m oraz stacji transformato-
wych konsumenckich; 

11) w zakresie parkowania samochodów oso-
bowych ustala sić 2 stanowiska na kaďde 
100 m2 powierzchni zabudowy; 

12) w zakresie parkowania samochodów cićďa-
rowych w iloċci minimum 3 stanowiska na 
1,0 ha powierzchni działki. 

2. Dla terenów 1ZK, 2ZK, 3ZK, 4ZK i 5ZK usta-
la sić nastćpujące parametry wskačniki kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) zakaz trwałej zabudowy kubaturowej; 
2) utrzymanie, ochronć wód powierzchnio-

wych; 
3) uzupełnienie zieleni w dostosowaniu do 

warunków siedliska przyrodniczego; 
4) dopuszczenie utrzymania istniejących 

i realizacji nowych sieci i urządzeĉ infra-
struktury technicznej; 

5) zagospodarowanie zgodnie z planem urzą-
dzania lasu lub uproszczonym planem 
urządzania lasu, ewentualnie zgodnie 
z decyzjami właċciwego starosty okreċlają-
cymi zadania z zakresu gospodarki leċnej 
na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. 

 
§ 9. Nie ustala sić granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów odrćbnych, 
w tym terenów górniczych, a takďe naraďonych na 
niebezpieczeĉstwo powodzi oraz zagroďonych 
osuwaniem sić mas ziemnych. 
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§ 10. 1. 1. Nie okreċla sić terenów, które wymagają 
wszczćcia procedury scalania i podziału nieru-
chomoċci w rozumieniu przepisów odrćbnych. 

2. Powierzchnia działki budowlanej nie moďe 
być mniejsza niď 1,0 ha. 

3. Dopuszcza sić wydzielenia działek pod sie-
ci i urządzenia infrastruktury technicznej mniej-
szych niď ustalone w ust. 2. 
 
§ 11. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
uďytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala sić: 

1. zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących 
pogorszyć istniejące stosunki wodne na działkach 
sąsiednich; 

2. wszelką zabudowć projektowaną na 
przedmiotowym terenie naleďy kaďdorazowo 
uzgadniać z Szefostwem Słuďby Ruchu Lotniczego 
Sił Zbrojnych RP; 

3. do czasu skablowania istniejących linii 
elektroenergetycznych nakaz zachowania wolnych 
od zabudowy i nasadzeĉ zieleni wysokiej pasów 
technologicznych o szerokoċci, dla linii ċredniego 
napićcia 7,5m; 

4. dopuszczenie skablowania linii elektro-
energetycznej ċredniego napićcia. 
 
§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala sić: 

1. w zakresie systemów komunikacji: 
1) teren drogi publicznej, klasy zbiorczej KD-Z, 

o szerokoċci zgodnej z rysunkiem planu, 
2) teren drogi wewnćtrznej – pćtla autobuso-

wa KDW, o szerokoċci zgodnej z rysunkiem 
planu, 

3) maksymalnie jeden zjazd z drogi publicznej 
dla jednej działki budowlanej, 

4) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej na 
terenie drogi, 

5) dopuszczenie realizacji sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej w obrćbie terenu 
drogi zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

6) obsługć komunikacyjną terenów 1P/U 
i 2P/U oraz 1ZK, 2ZK i 3ZK z dróg publicz-
nych znajdujących sić poza granicami 
opracowania z zastrzeďeniem pkt. 7 

7) zakaz bezpoċrednich zjazdów na drogć 
espresową znajdującą sić poza granicą 
opracowywanej zmiany planu, 

8) dopuszcza sić pozostawienie istniejących 
zjazdów; 

2. podłączenie do sieci wodociągowej na za-
sadach okreċlonych przez gestora sieci; 

3. w zakresie sieci kanalizacyjnej: 
1) odprowadzanie ċcieków komunalnych 

i przemysłowych do sieci kanalizacji sani-
tarnej, 

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitar-
nej, dopuszcza sić stosowanie indywidual-

nych szczelnych zbiorników bezodpływo-
wych na ċcieki, z których bćdą one wywo-
ďone przez koncesjonowanego przewočnika 
do oczyszczalni ċcieków, 

3) zakazuje sić stosowania indywidualnych 
oczyszczalni ċcieków; 

4) zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych z połaci dachowych bezpo-
ċrednio do gruntu w obrćbie działki bu-
dowlanej lub do rowu melioracyjnego, bez 
naruszania interesu osób trzecich, zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, 

5) zagospodarowanie wód opadowych i roz-
topowych z powierzchni utwardzonych do 
gruntu lub rowów melioracyjnych, lub sieci 
kanalizacji deszczowej poprzez urządzenia 
podczyszczające, zgodnie z przepisami od-
rćbnymi; 

4. dopuszczenie budowy sieci gazowej, na 
warunkach okreċlonych przez gestora sieci; 

5. nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła 
dla celów grzewczych i technologicznych paliw 
niskoemisyjnych z zastosowaniem urządzeĉ nie-
powodujących przekroczenia dopuszczalnych war-
toċci zanieczyszczeĉ okreċlonych w przepisach 
odrćbnych; 

6. zasilanie w energić elektryczną z istniejącej 
i projektowanej sieci elektroenergetycznej; 

7. dopuszczenie lokalizacji konsumenckich 
stacji transformatorowych; 

8. nakaz magazynowania segregowanych 
odpadów w pojemnikach na posesji i zagospoda-
rowanie ich zgodnie z gminnym planem gospo-
darki odpadami i przepisami odrćbnymi; 

9. nakaz zagospodarowania mas ziemnych 
pochodzących z wykopów na terenie własnej 
działki lub wywóz na miejsce wskazane przez od-
powiednie słuďby gminne. 
 
§ 13. Nie wyznacza sić terenów, dla których naleďy 
okreċlić sposób i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uďytkowania terenów. 
 
§ 14. Ustala sić stawkć słuďącą naliczeniu jednora-
zowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokoċci 30% . 
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Gminy Kórnik. 
 
§ 16. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Wielkopolskiego i podlega publika-
cji na stronie internetowej Urzćdu Miejskiego 
w Kórniku. 

 
 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  
(-) Maciej Marciniak 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/113/2011 

Rady Miejskiej w Kórniku 
z dnia 26 lipca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/113/2011 

Rady Miejskiej w Kórniku  
z dnia 26 lipca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
WYŁOĎONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARO-

WANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W REJONIE ĎERNIK, KONINKA I 
GĄDEK. 

 
 Przedmiotowy projekt planu został wyło-
ďony do publicznego wglądu w terminie od 11 
kwietnia 2011 r. do 10 maja 2011 r. W dniu 9 maja 
2011 r. odbyła sić dyskusja publiczna. Zgodnie z 
ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z póčn. zm.) uwagi były przyjmowane do 
dnia 27 maja 2011 r.  

W ustawowym terminie nie wniesiono ďadnych 
uwag. 
 W związku z powyďszym Rada Miejska w 
Kórniku nie podejmuje rozstrzygnićcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 
ww. ustawy..
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XI/113/2011 

Rady Miejskiej w Kórniku  
z dnia 26 lipca 2011 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE IN-
WESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ 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 prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.) 
Rada Miejska w Kórniku rozstrzyga, co nastćpuje: 
 
     § 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej słuďące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty stanowią – zgodnie z art. 7 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) – 
zadania własne gminy. 
 

     § 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy, ujćte w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego, podlega przepisom 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z 
póčn. zm.) i jest ujmowane w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej Gminy Kórnik na lata 2011-2019. 
W przedmiotowym przypadku na obszarze objć-
tym projektem miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego nie ma terenów, w których 
zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktu-
ry technicznej naleďące do zadaĉ własnych gminy.

.

 


