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UCHWA£A Nr XXXI/335/2008 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej we wsi Radzewo � dzia³ki nr ewid. 338/1 i 339/1.

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, Nr 162, poz. 1568, 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 w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity 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), Rada Miejska w Kórniku, po ustaleniu zgodno�ci
ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kórnik ze zmianami obejmuj¹cymi
miejscowo�ci: Czmoniec i Radzewo oraz Borówiec, Kamionki,
Koninko i Szczytniki, uchwalonego uchwa³¹ z dnia 8 pa�dzier-
nika 2008 r., nr XXIX/317/2008, uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
we wsi Radzewo � dzia³ki nr ewid. 338/1 i 339/1.

§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce tre�ci¹
niniejszej uchwa³y.

§3. Integraln¹ czê�ci¹ planu s¹:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - za³¹cznik nr 1;

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu - za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcie sposobu realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy oraz zasady ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych - za³¹cznik
nr 3.

DZIA£ I

Postanowienia ogólne

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §2 uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu nie wynika
inaczej;

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Kórniku, o ile z tre�ci przepisu nie wynika
inaczej;

3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;

4) funkcji terenu � nale¿y przez to rozumieæ synonim przezna-
czenia;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym � jako synonim funkcji uzu-
pe³niaj¹cej, nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenia inne

* rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr
WN.Pi.2.0911-511/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. orzekaj¹ce
niewa¿no�æ §8 zdanie drugie i §15 ust. 2 zacznika Nr 1 do

uchwa³y Nr XXVI/156/2008 Rady Gminy Drawsko z dnia 26
listopada 2008 r.
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ni¿ podstawowe, które uzupe³ni¹ lub wzbogac¹ przezna-
czenie podstawowe;

6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu linia-
mi rozgraniczaj¹cymi;

7) procencie zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ stosunek
powierzchni zainwestowanej obiektami kubaturowymi do
powierzchni dzia³ki lub terenu;

8) dzia³alno�ci us³ugowej - nale¿y przez to rozumieæ, okre-
�lon¹ w przepisach prawa, dzia³alno�æ zwi¹zan¹ z za-
spokojeniem podstawowych potrzeb mieszkañców, za
wyj¹tkiem wielkopowierzchniowych obiektów handlo-
wych;

9) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ linie w jakich
nale¿y sytuowaæ zabudowê, w wyznaczonych planem od-
leg³o�ciach, mierzonych od dominuj¹cych �cian budyn-
ków do granic dzia³ki z drog¹, ci¹giem pieszo-jezdnym lub
innym elementem okre�lonym zmian¹ planu; obowi¹zek
zachowania wyznaczonych planem linii zabudowy nie
dotyczy takich elementów budynków jak: okapy, gzymsy,
balkony, galerie, werandy, przedsionki, tarasy lub schody
zewnêtrzne, pod warunkiem, ¿e nie zostan¹ przeznaczone
na cele mieszkalne, ponad to:

a) przez obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy nale¿y rozumieæ liniê,
przy której obowi¹zkowo nale¿y sytuowaæ zabudowê,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy okre�la najmniejsz¹
odleg³o�æ w jakiej mo¿na lokalizowaæ zabudowê;

10) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska � nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokucz-
liwe dla otaczaj¹cego �rodowiska, a zw³aszcza zanieczysz-
czenie powietrza, w tym ha³as i wibracje, ska¿enie gleby,
wody oraz zanieczyszczenie odpadami;

11) dzia³ce budowlanej � nale¿y przyj¹æ definicjê zgodn¹ z
ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.

§5. U¿yte w planie okre�lenia i nazewnictwo zosta³o opar-
te miêdzy innymi o nastêpuj¹ce przepisy:

1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pó�n. zm.);

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó�n. zm.);

3) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z pó�n. zm.);

4) ustawa z dnia 18 lipca 2001r. � Prawo wodne (tekst
jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z pó�n. zm.);

5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i le�nych (tekst jednolity z 2004 r., Dz.U. Nr 121 poz. 1266
z pó�n. zm.);

6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony
�rodowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz.U. Nr 25, poz. 150
z pó�n. zm.)

7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst
jednolity z 2007 r., Dz.U. Nr 39, poz. 251 z pó�n. zm.);

8) ustawê z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci
i porz¹dku w gminach (tekst jednolity z 2005 r., Dz.U. Nr
236, poz. 2008 z pó�n. zm),

9) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿a-
rowej (tekst jednolity z 2002 r., Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z
pó�n. zm.);

10) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji z dnia 21 kwietna 2006 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563);

11) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mo�ciami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603
z pó�n. zm.);

12) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpo¿a-
rowego zaopatrzenia w wodê oraz dróg po¿arowych (Dz.U.
Nr 121, poz. 1139);

13) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z pó�n. zm.);

14) rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytu-
owanie. (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

§6. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i
zasad zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.

2. Zakres ustaleñ planu wynika z uchwa³y Nr VIII/71/2007
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie
zmiany uchwa³y Nr XXVIII/332/2004 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowo�ci Radze-
wo � dz. nr ewid.: 338/1, 339/1, 399/2, 400/2 oraz czê�æ dz. nr
98, gm. Kórnik.

3. Ustalenia niniejszej uchwa³y s¹ zgodne z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kórnik ze zmianami obejmuj¹cymi miej-
scowo�ci: Czmoniec i Radzewo oraz Borówiec, Kamionki,
Koninko i Szczytniki.

§7. 1. Planem objêto obszar o powierzchni oko³o 11,50 ha.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, po³o¿ony jest w
pó³nocno-zachodniej czê�ci miejscowo�ci Radzewo i obejmu-
je dzia³ki ozn. nr ewid. 338/1 i 339/1.

§8. Granice obszaru objêtego planem przedstawiono na
rysunku planu, o którym mowa w §3 pkt 1; stanowi¹ one
granice zatwierdzenia.
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DZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

ROZDZIA£ I

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

zagospodarowania

§9. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
podstawowe przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa, tereny oznaczone na rysunku
planu symbolami MN;

2) zabudowa mieszkaniowa z us³ugami, teren oznaczony na
rysunku planu symbolami MN/U;

3) zabudowa mieszkaniowo - us³ugowa z zieleni¹ urz¹-
dzon¹, teren oznaczony na rysunku planu symbolami
MN/U/ZP;

4) tereny dróg wewnêtrznych, tereny oznaczone na rysunku
planu symbolami KDW;

5) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami E;

6) pas techniczny zwi¹zany z poszerzeniem istniej¹cej drogi,
oznaczony na rysunku planu symbolami KDp.

2. Na obszarze objêtym planem dopuszcza siê dzia³al-
no�æ us³ugow¹, jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹, w rozumieniu §4
pkt 5 uchwa³y.

§10. Na obszarze objêtym planem wyznacza siê tereny
publiczne, którymi s¹:

1) pas techniczny zwi¹zany z poszerzeniem istniej¹cej drogi,
oznaczony na rysunku planu symbolami KDp.

2) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami E.

§11. Na obszarze objêtym planem wyznacza siê tereny
ogólnodostêpne, którymi s¹:

1) tereny dróg wewnêtrznych, realizowane jako ulice dojaz-
dowe � tereny oznaczone na rysunku planu symbolami
KDW.

§12. Lini¹ ci¹g³¹ oznaczono na rysunku planu liniê roz-
graniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania, okre�lonych w niniejszej
uchwale.

§13. Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w §5 ust. 5,
niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie gruntów rol-
nych:

1) rola kl. IV a o powierzchni - 10,1881 ha;

2) rola kl. IV b o powierzchni - 0,2818 ha;

3) rola kl. V o powierzchni - 0,9730 ha;

na cele okre�lone w uchwale.

ROZDZIA£ II

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

§14. Przy realizacji zagospodarowania terenu objêtego
planem, ustala siê zachowanie zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego, okre�lonych niniejsz¹ uchwa³¹, w szcze-
gólno�ci Rozdzia³ami 6, 9 i 10.

§15. Ustala siê, ¿e ró¿nice w parametrach zabudowy,
odnosz¹ce siê do: wysoko�ci zabudowy oraz k¹ta nachylenia
po³aci dachowych, nie mog¹ odbiegaæ wiêcej ni¿ o 5% od war-
to�ci okre�lonych w planie.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§16. Na obszarze objêtym planem nale¿y zapobiegaæ i
przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni ziemi. W tym celu nie
nale¿y dopuszczaæ do niszczenia lub uszkadzania powierzchni
ziemi, przez niekorzystne przekszta³canie jej budowy oraz
poprzez gromadzenie odpadów i odprowadzanie �cieków, w
sposób sprzeczny z przepisami.

§17. Na obszarze objêtym planem ustala siê obowi¹zek
wyposa¿enia nieruchomo�ci w odpowiednio przygotowane
miejsca do zbierania odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami prawa.

§18. 1. Na obszarze objêtym planem zakazuje siê prowa-
dzenia prac, które narusza³yby w sposób trwa³y i niekorzystny
panuj¹ce stosunki gruntowo-wodne.

2. Zakazuje siê lokalizacji w obszarze planu przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, za wyj¹tkiem
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej przewidzianych planem
do realizacji.

§19. Uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska, zwi¹zane z prowadzon¹
- na obszarze objêtym planem - dzia³alno�ci¹ us³ugow¹, nie
mog¹ wykraczaæ poza granice nieruchomo�ci, na której wyko-
nywana jest us³uga.

ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§20. Prace ziemne prowadzone podczas inwestycji, wy-
magaj¹ uprzedniego wykonania badañ archeologicznych, w
zakresie uzgodnionym z odpowiednimi s³u¿bami ochrony
zabytków.

ROZDZIA£ V

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrze-
ni publicznych

§21. Przy zachowaniu przepisów prawa, wyznacza siê pas
techniczny KDp o szeroko�ci zgodnej z rysunkiem planu, zwi¹-
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zany z poszerzeniem - istniej¹cej poza granicami obszaru
objêtego planem � drogi, (dzia³ka oznaczona numerem ewi-
dencyjnym 302), zgodnie z rysunkiem planu.

§22. 1. Przy zachowaniu przepisów prawa oraz z zastrze-
¿eniem ust. 2 na terenach oznaczonych symbolami E, ustala
siê realizacjê kontenerowych stacji transformatorowych.

2. Je¿eli zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ lub
lokalizacja przysz³ych odbiorców bêd¹ wymagaæ przeniesienia
lub lokalizacji dodatkowej kontenerowej stacji transformato-
rowej, z zastrze¿eniem ust. 3, zezwala siê na:

1) wydzielenie dzia³ki z terenu zabudowy mieszkaniowej,
oznaczonej na rysunku planu symbolami MN, na której
zostanie usytuowana stacja transformatorowa;

2) je¿eli na terenie E nie zostan¹ zrealizowane urz¹dzenia
elektroenergetyczne, wówczas teren ten mo¿e zostaæ przy-
dzielony do s¹siedniej dzia³ki budowlanej i tym samym
uzyska funkcjê terenu przylegaj¹cego.

3. Realizacja kontenerowej stacji transformatorowej w
innej lokalizacji ni¿ to wynika z rysunku planu wymaga uzy-
skania warunków od dysponenta sieci energetycznej zgodnie
z przepisami prawa.

4. W przypadku wyst¹pienia zapotrzebowania, dopusz-
cza siê realizacjê s³upowych stacji transformatorowych na
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN.

ROZDZIA£ VI

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

gabaryty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy.

§23. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, oznaczo-
nych symbolem MN, zabudowê oraz urz¹dzenie terenu nale¿y
kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów
oraz nastêpuj¹cych warunków:

1) zabudowa wolnostoj¹ca;

2) wysoko�æ zabudowy: do II kondygnacji, przy max wysoko-
�ci budynku liczonej od poziomu terenu do kalenicy: do
8,50 m;

3) dopuszcza siê podpiwniczenie w czê�ci lub pod ca³o�ci¹
budynku mieszkalnego.

§24. 1. Ustala siê nachylenie g³ównych po³aci dacho-
wych:

1) dla zabudowy parterowej od 220 do 300;

2) dla zabudowy dwukondygnacyjnej od 300 do 450.

2. Ustala siê realizacjê dachów wielospadowych; do-
puszcza siê dachy mansardowe, wówczas okre�lone w ust. 1
k¹ty nachylenia nie maj¹ zastosowania.

3. Dopuszcza siê realizacjê kafrów dachowych o tym
samym k¹cie nachylenia jak po³aæ dachowa, dopuszcza siê
do�wietlenie pomieszczeñ przy pomocy okien po³aciowych.

4. Ustala siê pokrycie dachu dachówk¹ lub materia³em
dachówko-podobnym.

§25. 1. Na terenach MN ustala siê procent zabudowy
max 35%.

2. Ustala siê powierzchniê biologicznie czynn¹ min. 25%
powierzchni dzia³ki.

§26. 1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej z us³ugami,
oznaczonym symbolami MN/U, zabudowa musi spe³niaæ na-
stêpuj¹ce warunki:

1) wysoko�æ zabudowy: do II kondygnacji, przy max wysoko-
�ci budynku liczonej od poziomu terenu do kalenicy: do
8,50 m;

2) dopuszcza siê podpiwniczenie w czê�ci lub pod ca³o�ci¹
budynku mieszkalno-us³ugowego;

3) realizacja dachów zgodnie z ustaleniami §24.

§27. 1. Na terenach MN/U ustala siê procent zabudowy
max 40%.

2. Ustala siê powierzchniê biologicznie czynn¹ min. 25%
powierzchni terenu.

§28. 1. Na terenach MN/U dopuszcza siê lokalizacjê, w
bryle budynku, nieuci¹¿liwej dzia³alno�ci us³ugowej, to znaczy
spe³niaj¹cej warunek okre�lony w przepisach oraz w §19.

2. Plan dopuszcza realizacjê wolnostoj¹cych budynków z
nieuci¹¿liw¹ dzia³alno�ci¹ us³ugow¹, dla których ustala siê
nastêpuj¹ce parametry:

1) wysoko�æ zabudowy: liczon¹ od poziomu terenu do kale-
nicy: 6,00 m;

2) powierzchnia zabudowy: max 25% powierzchni zabudowy
wynikaj¹cej z procentów zabudowy, o których mowa w
§27 ust. 1.

§29. 1. Na terenie zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej z
zieleni¹ urz¹dzon¹, oznaczonym symbolami MN/U/ZP, zabu-
dowa musi spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:

1) wysoko�æ zabudowy: do II kondygnacji, przy max wysoko-
�ci budynku liczonej od poziomu terenu do kalenicy: do
9,50 m;

2) dopuszcza siê podpiwniczenie w czê�ci lub pod ca³o�ci¹
budynku mieszkalno-us³ugowego;

3) realizacja dachów zgodnie z ustaleniami §24.

§30. 1. Na terenach MN/U/ZP ustala siê procent zabudo-
wy max 40%.

2. Ustala siê powierzchniê biologicznie czynn¹ min. 25%
powierzchni terenu, przy zachowaniu ustaleñ §40.

§31. Na obszarze objêtym planem wyznacza siê tereny
pod drogi wewnêtrzne - ulice dojazdowe, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami KDW, dla których ustala siê:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych: min 10,00 m, zgod-
nie z rysunkiem planu;

2) jezdnie o utwardzonej nawierzchni i szeroko�ci min.
6,00 m;

3) pozosta³e parametry ulic KDW realizowaæ w oparciu o
warunki okre�lone w §41.
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§32. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, MN oraz miesz-
kaniowej z us³ugami MN/U oraz mieszkaniowo-us³ugowej z
zieleni¹ urz¹dzon¹, MN/U/ZP, ustala siê linie zabudowy: zgod-
nie z rysunkiem planu, przy czym nale¿y zachowaæ: min. 5,00 m
od linii rozgraniczaj¹cych nowo wyznaczanych dróg KDW oraz
istniej¹cych dróg, po ich poszerzeniu, zgodnie z §21.

§33. Z zastrze¿eniem §34 ustala siê realizacjê gara¿y wbu-
dowanych w budynki mieszkalne.

§34. Dopuszcza siê realizacjê wolno stoj¹cych budynków
gara¿owych oraz budynków gara¿owych dobudowanych do
budynku mieszkalnego, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.

2. Budynki gara¿owe wolno stoj¹ce realizowaæ z zacho-
waniem nastêpuj¹cych parametrów:

1) wysoko�æ budynku: do I kondygnacji i 3,00 m od poziomu
terenu do okapu;

2) ustala siê realizacjê dachu wielospadowego, o k¹cie spad-
ku g³ównych po³aci dachowych zgodnym, z zastosowa-
nym w konstrukcji budynku mieszkalnego;

3) ustala siê pokrycie dachówk¹ lub materia³em dachówko-
podobnym;

3. Budynki gara¿owe dobudowane do budynku mieszkal-
nego realizowaæ z zachowaniem nastêpuj¹cych parametrów:

1) wysoko�æ budynku: do II kondygnacji, nie wiêcej ni¿
5,50 m rozumianych jako kondygnacja naziemna z podda-
szem u¿ytkowym,

2) ustala siê realizacjê dachu wielospadowego, o k¹cie spad-
ku g³ównych po³aci dachowych zgodnym, z zastosowa-
nym w konstrukcji budynku mieszkalnego,

3) ustala siê pokrycie dachówk¹ lub materia³em dachówko-
podobnym;

§35. W ramach poszczególnych dzia³ek, dopuszcza siê
realizacjê indywidualnych obiektów i urz¹dzeñ sportowo �
rekreacyjnych oraz ma³ej architektury.

§36. Na obszarze planu ustala siê stosowanie kolorystyki
elewacji zharmonizowanej z otoczeniem.

ROZDZIA£ VII

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.

Nie ustala siê.

ROZDZIA£ VIII

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

§37. Z zastrze¿eniem §38, na obszarze objêtym planem
ustala siê przeprowadzenie wydzielenia dzia³ek zgodnie z
rysunkiem planu.

§38. 1. Plan dopuszcza zmiany, okre�lonych rysunkiem,
powierzchni i uk³adu granic dzia³ek, które maj¹ charakter
postulowany, jednak powsta³e po podziale nieruchomo�ci:

1) nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ 500,0 m2;

2) musz¹ mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej;

3) granice bêd¹ prowadzone pod k¹tem prostym lub zbli¿o-
nym do prostego;

4) min. szeroko�æ frontu dzia³ki: 20,00 m.

2. Plan dopuszcza ³¹czenie dzia³ek i realizacjê na nich
jednego budynku mieszkalnego lub budynku mieszkalnego i
budynku z dzia³alno�ci¹ us³ugow¹, przy jednoczesnym zacho-
waniu przepisów wynikaj¹cych z uchwa³y.

ROZDZIA£ IX

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

§39. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2, przy realizacji zagospoda-
rowania terenu nale¿y zachowaæ � zgodnie z rysunkiem planu
- pas terenu wolny od zabudowy, zwi¹zany z projektowan¹
lini¹ elektroenergetyczn¹ 110kV.

2. W przypadku zmiany lokalizacji projektowanej linii
110kV, wyznaczony na rysunku planu pas terenu wolny od
zabudowy, mo¿e ulec przesuniêciu lub likwidacji, przy czym
nowo powsta³e linie zabudowy musz¹ uwzglêdniaæ odleg³o�ci
zgodne z przepisami prawa.

§40. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2, przy zagospodarowaniu
terenu zabudowy mieszkaniowo � us³ugowej z zieleni¹ urz¹-
dzon¹, MN/U/ZP ustala siê obowi¹zek realizacji:

1) obiektu handlowego lub us³ugowego:

a) o powierzchni sprzeda¿y min. 60,0 m2, lub

b) o powierzchni us³ugowej min. 145,0 m2;

2) terenu zieleni wewn¹trzosiedlowej, przy czym:

a) w przypadku realizacji zieleni w formie np. ogrodu lub
skweru ogólnodostêpnego - minimalna powierzchnia
380,0 m2, lub

b) w przypadku realizacji ogólnodostêpnych terenów re-
kreacyjnych � minimalna powierzchnia 760,0 m2.

2. Dopuszcza siê realizacjê terenu zieleni wewn¹trzosie-
dlowej w innym miejscu, w granicach jednej z dzia³ek, na
terenach zabudowy mieszkaniowej MN.

ROZDZIA£ X

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.

§41. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ obszaru objêtego pla-
nem ustala siê z istniej¹cej drogi - dzia³ka nr ewid. 302, przy
zachowaniu przepisów oraz nastêpuj¹cych warunków:

1) przy zjazdach zachowaæ odpowiednie, wynikaj¹ce z prze-
pisów, pola widoczno�ci;
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2) w³¹czenie zjazdów musi byæ prowadzone pod k¹tem pro-
stym lub zbli¿onym do prostego;

3) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaæ
spadki pod³u¿ne i poprzeczne w oparciu o przepisy;

4) zapewniæ ci¹g³o�æ odwodnienia zjazdów wzd³u¿ dróg.

2. Na terenie 7MN zakazuje siê realizacji bezpo�rednich
zjazdów z istniej¹cej drogi, zgodnie z rysunkiem planu.

§42. Ustala siê korzystanie z istniej¹cej infrastruktury tech-
nicznej oraz realizacjê nowej infrastruktury w liniach rozgra-
niczaj¹cych dróg KDW oraz terenu KDp, przy zachowaniu
przepisów oraz nastêpuj¹cych warunków:

1) �cieki sanitarne:

a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej,

b) do czasu realizacji kanalizacji, dopuszcza siê korzysta-
nie ze zbiorników bezodp³ywowych, przy czym lokali-
zacja zbiorników winna spe³niaæ wymogi okre�lone
w przepisach, w szczególno�ci dotyczy to odleg³o�ci
usytuowania pokryw i wylotów wentylacji;

2) wody deszczowe:

a) docelowo do sieci kanalizacji deszczowej,

b) dopuszcza siê zagospodarowanie wód deszczowych z
powierzchni dachów w ramach dzia³ki, np. poprzez
realizacjê ch³onnych studzienek, poprzez rozs¹czenie
lub w inny sposób, pod warunkiem, ¿e nie wywo³a
skutków, o których mowa w §18 ust. 1,

c) zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania wód
deszczowych poza granice nieruchomo�ci;

3) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿aro-
wych: z sieci wodoci¹gowej, z wykorzystaniem istniej¹-
cych komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê; do-
puszcza siê do czasu realizacji sieci, przy zachowaniu
przepisów, w³asne ujêcia wody,

4) urz¹dzenia elektroenergetyczne:

a) z istniej¹cych, poza granicami obszaru objêtego pla-
nem, urz¹dzeñ elektroenergetycznych,

b) z zastrze¿eniem §22 nowo zrealizowanych urz¹dzeñ,
zlokalizowanych na terenach E,

5) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków zasto-
sowaæ �ród³a energii o ograniczonej emisji, np. gaz; do-
puszcza siê wykorzystanie niekonwencjonalnych i odna-
wialnych �róde³ energii;

6) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre�lonych w
przepisach.

ROZDZIA£ XI

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

§43. Dopuszcza siê tymczasowo zagospodarowanie zgod-
nie z §42.

DZIA£ III

Przepisy koñcowe.

§44. Plan zachowuje wa¿no�æ, równie¿ wtedy je�li nast¹pi:

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w
§5 przepisów, chyba ¿e z ich tre�ci bêdzie wynika³ obowi¹-
zek dokonania zmiany planu;

2) zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych
dzia³ek.

§45. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§46. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Kórnik.

§47. 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/335/2008

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 26 listopada 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCOWO�CI RADZEWO DLA DZIA£EK

O NR EWID. 338/1 I 339/1

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹-
du w terminie od 29 stycznia 2008 r. do 18 lutego 2008 r. W
dniu 18 lutego 2008 r. odby³a siê dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze
zmianami) uwagi by³y przyjmowane do 3 marca 2008 r. W
ustawowym terminie nie wniesiono ¿adnej uwagi.

W zwi¹zku z powy¿szym Rada Miejska w Kórniku, roz-
strzyga, co nastêpuje: nie zachodzi konieczno�æ rozstrzyga-
nia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wy³o¿one-
go do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy miesz-
kaniowej w miejscowo�ci Radzewo dla dzia³ek o nr ewid.
338/1 i 339/1.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXXI/335/2008

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 26 listopada 2008 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA,

ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami), Rada Miejska w Kórniku, w oparciu
o obowi¹zuj¹ce przepisy, w tym:

1) ustawê z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami);

2) ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami);

3) ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (Dz.U. Nr 72,
poz. 747 ze zmianami);

4) ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1504 ze
zmianami);

5) prognozê skutków finansowych uchwalenia przedmioto-
wego planu miejscowego; oraz ustalenia planu, rozstrzyga
co nastêpuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stanowi¹,
zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorz¹dzie gminnym
zadania w³asne gminy.

§2. Gmina w najbli¿szym czasie nie przewiduje realizacji
inwestycji infrastrukturalnych, o których mowa w §1 i nie
zobowi¹zuje siê, w ci¹gu 10 lat, do realizacji tej infrastruktury.

§3. W pobli¿u g³ównych dróg okre�laj¹cych teren opraco-
wania nie przebiegaj¹ podziemne sieci infrastruktury technicz-
nej.

§4. 1. Wykonanie stacji transformatorowej lub przy³¹cza
energetycznego le¿y w gestii dysponenta sieci, zgodnie z art.
7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity z 2003 r., Dz.U. Nr 153, poz. 1504 z pó�niejszymi
zmianami).

2. Zaopatrzenie w ciep³o jest obowi¹zkiem inwestora, w
zale¿no�ci od wyboru sposobu ogrzewania, niezbêdne bêdzie
porozumienie z w³a�ciwym dysponentem sieci, zgodnie z ww.
ustaw¹ z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

§5. Zgodnie z §10 ustaleñ planu, terenami publicznymi s¹
pas techniczny zwi¹zany z poszerzeniem istniej¹cej drogi oraz
teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych. Koszty zagospodaro-
wania pasa technicznego zwi¹zanego z poszerzeniem istnie-
j¹cej drogi le¿¹cej poza granicami planu obci¹¿¹ bud¿et
Gminy w momencie urz¹dzania tej drogi. Realizacja terenu
urz¹dzeñ elektroenergetycznych nast¹pi na warunkach opisa-
nych w §4.

§6. 1. Obs³uga komunikacyjna terenu objêtego planem
odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cych dróg i nowo projektowa-
nych dróg wewnêtrznych. Drogi wewnêtrzne realizowane
bêd¹ ze �rodków inwestora, tym samym nie obci¹¿¹ bud¿etu
Gminy.

2. Realizacja indywidualnych zjazdów nale¿y do zadañ
inwestora lub w³a�cicieli.


