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UCHWA£A Nr XXXVIII/391/2009 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w Koninku (dz. nr ewid.: 69/2, 105, 109/25, 113, 122), w czê�ci dotycz¹cej dz. nr ewid. 113

z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ z us³ugami osiedlowymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.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 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458) oraz art. 20 i art. 27 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska
w Kórniku po stwierdzeniu zgodno�ci ze studium uchwala,
co nastêpuje:

§1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej w Koninku (dz. nr ewid.: 69/2, 105, 109/25, 113,
122), w czê�ci dotycz¹cej dz. nr ewid. 113 z przeznaczeniem
pod zabudowê mieszkaniow¹ z us³ugami osiedlowymi.

§2. Zmian¹ miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, o której 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) zmianie planu - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia zmiany
planu, o których mowa w §2 uchwa³y, o ile z tre�ci prze-
pisu 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 podstawowego;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe;

6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na ry-
sunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;

7) procencie zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ stosunek
powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do
powierzchni dzia³ki;

8) dzia³alno�ci us³ugowej - nale¿y przez to rozumieæ, okre-
�lon¹ w przepisach prawa, dzia³alno�æ zwi¹zan¹ z zaspo-
kojeniem podstawowych potrzeb mieszkañców, za wyj¹t-
kiem us³ug handlu wielko powierzchniowego;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy -nale¿y przez to rozumieæ
umown¹ liniê pokazan¹ na rysunku planu okre�laj¹c¹
najmniejsz¹ odleg³o�æ od dróg i placów w jakiej mo¿na
sytuowaæ zabudowê, przy czym nie dotyczy ona takich
elementów budynków jak np.: okapy, gzymsy, balkony,
galerie, werandy, tarasy, klatki schodowe, schody ze-
wnêtrzne, ryzality, ganki lub detale architektoniczne;

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 ha³as, wi-
bracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-
czyszczenie odpadami;

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

§5. U¿yte w zmianie planu okre�lenia i nazewnictwo zosta-
³o zdefiniowane miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach:

1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086);

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
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odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z pó�n. zm.);

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

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

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

7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62,
poz. 628 z pó�n. zm.);

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

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

11) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563);

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

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);

15) rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w
�rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826);

16) rozporz¹dzenie Nr 40/07 Wojewody Wielkopolskiego z
dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w
sprawie utworzenia obszaru ograniczonego u¿ytkowania
dla lotniska wojskowego Poznañ � Krzesiny w Poznaniu
(Dz.U. Woj. Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 1, poz. 1).

§6. 1. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie przezna-
czenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objêtym
zmian¹ planu.

2. Zakres ustaleñ zmiany planu wynika z uchwa³y Rady
Miejskiej w Kórniku Nr LIX/623/2006 z dnia 30 sierpnia 2006
r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany uchwa³y
Rady Miejskiej w Kórniku Nr XXXIX/511/2001 z dnia 20
grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w Koninku (dz. nr ewid.: 69/2, 105,
109/25, 113, 122), w czê�ci dotycz¹cej dz. nr ewid. 113 z
przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ z us³ugami
osiedlowymi.

3. Ustalenia niniejszej uchwa³y s¹ zgodne z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Kórnik, zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr XXIX/317/
2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 8 pa�dziernika 2008 r.

§7. 1. Zmian¹ planu objêto obszar o powierzchni ok.
10,2200 ha.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, po³o¿ony jest we wsi
Koninko, pomiêdzy drogami gminnymi oznaczonymi nr ewid.
21, 91 oraz 119.

§8. Granice obszaru objêtego zmian¹ planu przedstawio-
no na rysunku zmiany planu, o którym mowa w §3 pkt 1,
stanowi¹ one granice zatwierdzenia.

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 zmiany planu ustala siê podstawowe
przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny oznaczo-
ne na rysunku zmiany planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN,
4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN i 10MN;

2) zabudowa us³ugowa, teren oznaczony na rysunku zmiany
planu symbolem: U;

3) droga lokalna, teren oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem: KL;

4) drogi wewnêtrzne, tereny oznaczone na rysunku zmiany
planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW,
6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW i 10KDW;

5) pasy techniczne zwi¹zane z poszerzeniami istniej¹cych
dróg, tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbo-
lami: 1KDp i 2KDp;

6) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone na rysunku zmiany
planu symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP i 4ZP;

7) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone na ry-
sunku zmiany planu symbolami: 1E, 2E i 3E;

8) tereny portierni, oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolami: 1KDW-p i 2KDW-p;

9) teren infrastruktury technicznej � kanalizacja, oznaczony
na rysunku zmiany planu symbolem K.

2. Na obszarze objêtym zmian¹ planu dopuszcza siê
lokalizacjê dzia³alno�ci us³ugowej, jako funkcji uzupe³niaj¹cej,
zgodnie z definicj¹ zawart¹ w §4 pkt 8, w szczególno�ci na
terenach oznaczonych symbolami: 2MN i 3MN, gdzie dopusz-
cza siê mo¿liwo�æ prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej
typu przedszkole, sklep, korty tenisowe oraz gastronomia.

3. Na terenie zabudowy us³ugowej, oznaczonej na rysun-
ku zmiany planu symbolem U, dopuszcza siê lokalizacjê
obiektów u¿yteczno�ci publicznej.
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§10. Lini¹ ci¹g³¹ oznaczono na rysunku liniê rozgranicza-
j¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospo-
darowania, okre�lonych w niniejszej uchwale.

ROZDZIA£ II

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.

§11. 1. Na obszarze zmiany planu ustala siê zachowanie
zasad kszta³towania ³adu przestrzennego, w tym w szczególno�ci:

1) ustala siê podzia³ terenów na dzia³ki budowlane o regular-
nych kszta³tach i parametrach, zgodnie z zasadami okre�lo-
nymi w Rozdziale 8;

2) ustala siê dachy strome, kryte dachówk¹ lub materia³em
dachówko podobnym;

3) ustala siê stosowanie kolorystyki elewacji zharmonizowa-
nej z otoczeniem, o czym mowa w Rozdziale 6;

4) na terenach MN i U, ustala siê obowi¹zek realizacji zieleni
towarzysz¹cej obiektom budowlanym.

2. Ustala siê, ¿e ró¿nice w parametrach zabudowy, od-
nosz¹ce siê do wysoko�ci zabudowy oraz k¹ta nachylenia
po³aci dachowych, nie mog¹ odbiegaæ wiêcej ni¿ o 5% war-
to�ci okre�lonych w zmianie planu.

3. W przypadku realizacji zabudowy o wysoko�ci wy¿szej
ni¿ 10,00 m n.p.t. ustala siê obowi¹zek uzgodnienia z Dowódz-
twem Si³ Powietrznych.

ROZDZIA£ III

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.

§12. Na obszarze objêtym zmian¹ planu ustala siê zakaz
lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko, za wyj¹tkiem inwestycji infrastrukturalnych, w
tym zwi¹zanych z zaopatrzeniem w wodê i odprowadzeniem
�cieków.

§13. Na obszarze objêtym zmian¹ planu nale¿y zapobie-
gaæ i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni ziemi, w tym celu
zakazuje siê niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi,
gleby i rze�by terenu, poprzez niekorzystne przekszta³canie ich
budowy oraz przez niew³a�ciwe zbieranie odpadów i odpro-
wadzanie �cieków.

§14. 1. Na terenach MN ustala siê obowi¹zek wyposa¿e-
nie dzia³ek budowlanych w miejsca zbierania odpadów komu-
nalnych.

2. Na terenie U ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia w:

1) miejsca zbierania odpadów komunalnych;

2) oznakowane pojemniki na niesegregowane odpady;

3) oznakowane, szczelne i zamykane pojemniki na selek-
tywn¹ zbiórkê odpadów.

3. Na obszarze objêtym zmian¹ planu gospodarkê odpa-
dami nale¿y prowadziæ zgodnie z przepisami prawa.

§15. Zakazuje siê prowadzenia prac trwale i niekorzystnie
naruszaj¹cych, panuj¹ce na obszarze objêtym zmian¹ planu i
w jego s¹siedztwie, stosunki gruntowo-wodne.

§16. Uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska, zwi¹zane z prowadzon¹
na obszarze objêtym zmian¹ planu, dzia³alno�ci¹ us³ugow¹, a
powodowane np. przez ha³as, wibracje, zak³ócenia elektro-
energetyczne i inne, nie mog¹ przekraczaæ dopuszczalnych
poziomów, okre�lonych w przepisach prawa.

§17. Na obszarze objêtym zmian¹ planu ustala siê ko-
nieczno�æ zapewnienia w³a�ciwego klimatu akustycznego w
budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta³y pobyt
ludzi, zgodnie z przepisami prawa i Polskimi Normami.

§18. W nowopowstaj¹cych budynkach zakazuje siê stoso-
wania paliw wêglowych do celów grzewczych.

ROZDZIA£ IV

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.

§19. W przypadku odkrycia, przy prowadzeniu prac bu-
dowlanych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszcze-
nie, ¿e jest on zabytkiem, nale¿y wstrzymaæ wszelkie prace
oraz powiadomiæ odpowiednie s³u¿by ochrony zabytków,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.

ROZDZIA£ V

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrze-
ni publicznej.

§20. Na obszarze objêtym zmian¹ planu wyznacza siê
tereny publiczne, którymi s¹:

1) KL - droga lokalna realizowana jako ulica lokalna;

2) 1KDp, 2KDp - pasy techniczne zwi¹zane z poszerzeniami
istniej¹cych dróg;

3) 1E, 2E, 3E - tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych;

4) K - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja.

§21. 1. Przy zachowaniu przepisów prawa oraz z zastrze-
¿eniem ust. 2, na terenach oznaczonych symbolami 1E i 2E
ustala siê realizacjê kontenerowej stacji transformatorowej.

2. Je¿eli zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ lub lo-
kalizacja przysz³ych odbiorców bêd¹ wymagaæ przeniesienia
lub lokalizacji dodatkowej stacji transformatorowej, zezwala
siê, na wydzielenie z terenów oznaczonych symbolami MN lub
U dzia³ki, na której zostanie usytuowana stacja transformato-
rowa. Lokalizacja stacji nast¹pi tam, gdzie zapotrzebowanie na
energiê bêdzie najwiêksze, zgodnie z przepisami prawa i wa-
runkami okre�lonymi przez dysponenta sieci.

§22. 1. Na terenie oznaczonym symbolem K ustala siê
lokalizacjê przepompowni �cieków, z zachowaniem przepisów
prawa.

2. Dopuszcza siê zmianê lokalizacji przepompowni, na
inny teren znajduj¹cy siê poza granicami zmiany planu, je¿eli
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takie rozwi¹zanie bêdzie wynika³o z innego opracowania
technicznego obejmuj¹cego obszar wiêkszy ni¿ zmiana planu,
wówczas przedmiotowy teren nale¿y zagospodarowaæ we-
d³ug parametrów dotycz¹cych terenów zieleni urz¹dzonej.

§23. Dla potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznej obo-
wi¹zuj¹ ustalenia zmiany planu, w szczególno�ci Rozdzia³u 10.

§24. Linie rozgraniczaj¹ce tereny publiczne zosta³y ozna-
czone zgodnie z zasad¹ okre�lon¹ w §10.

ROZDZIA£ VI

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

gabaryty obiektów i wska�niki intensywno�ci zabudowy.

§25. 1. Na terenach oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN,
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN ustala siê
realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z
przepisami prawa i ustaleniami zmiany planu.

2. Pokazane na rysunku zmiany planu formy zabudowy:
wolnostoj¹cej, bli�niaczej oraz szeregowej maj¹ charakter
postulowany.

3. Pod warunkiem zachowania jednorodnej formy zabu-
dowy wzd³u¿ ulicy, zmiana planu dopuszcza zamianê, poka-
zanych na rysunku planu, form zabudowy:

1) z wolnostoj¹cej na szeregow¹ lub bli�niacz¹;

2) z bli�niaczej na wolnostoj¹c¹ lub szeregow¹.

§26. Dla nowej zabudowy szeregowej ustala siê nastêpu-
j¹ce warunki:

1) wysoko�æ zabudowy: do III kondygnacji nadziemnych wraz
z poddaszem u¿ytkowym, dopuszcza siê podpiwniczenie;

2) dach dwu lub wielospadkowy: o k¹cie nachylenia od 300

do 450, ponadto:

a) ustala siê stosowanie pokryæ z dachówki lub materia-
³ów dachówko-podobnych,

b) dopuszcza realizacjê kafrów dachowych lub innych
koniecznych elementów, o innym k¹cie nachylenia ni¿
wy¿ej okre�lone, o ile bêdzie to podyktowane wymo-
gami konstrukcji lub wzglêdami funkcjonalnymi po-
mieszczeñ, przy czym ³¹czna d³ugo�æ kafrów dacho-
wych nie mo¿e przekraczaæ 50% d³ugo�ci okapu.

§27. Dla zabudowy wolnostoj¹cej i bli�niaczej ustala siê
nastêpuj¹ce warunki:

1) wysoko�æ zabudowy: do III kondygnacji nadziemnych wraz
z poddaszem u¿ytkowym, dopuszcza siê podpiwniczenie;

2) dach dwu lub wielospadkowy: o k¹cie nachylenia g³ów-
nych po³aci dachowych od 300 do 450, ponadto:

a) ustala siê stosowanie pokryæ z dachówki lub materia-
³ów dachówko-podobnych,

b) dopuszcza realizacjê kafrów dachowych lub innych
koniecznych elementów, o innym k¹cie nachylenia ni¿
wy¿ej okre�lone, o ile bêdzie to podyktowane wymo-

gami konstrukcji lub wzglêdami funkcjonalnymi po-
mieszczeñ, przy czym ³¹czna d³ugo�æ kafrów dacho-
wych nie mo¿e przekraczaæ 50% d³ugo�ci okapu.

§28. 1. Z zastrze¿eniem ust. 2 i 4, ustala siê realizacjê
budynków gara¿owych wbudowanych lub dobudowanych do
budynku mieszkalnego.

2. Dopuszcza siê realizacjê wolnostoj¹cych budynków
gara¿owych, pod warunkiem zachowania jednolitego stylu
architektonicznego z pozosta³¹ zabudow¹ realizowan¹ na
dzia³ce budowlanej.

3. Dla gara¿y i innych budynków wolnostoj¹cych ustala
siê:

1) wysoko�æ budynków: I kondygnacja lub do 3,00 m licz¹c
od poziomu terenu do okapu;

2) dopuszcza siê k¹t nachylenia g³ównych po³aci dachowych
od 200.

4. Zmiana planu dopuszcza realizacjê budynków gara¿o-
wych lub innych budynków w granicach dzia³ki budowlanej,
przy zachowaniu przepisów prawa oraz ustaleñ niniejszej
uchwa³y.

§29. Na terenie zabudowy us³ugowej, oznaczonej symbo-
lem U, zabudowê nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy
zachowanie przepisów prawa oraz nastêpuj¹cych warunków:

1) ustala siê realizacjê budynków wolnostoj¹cych lub zespo³u
budynków, o wysoko�ci do III kondygnacji nadziemnych
lub o wysoko�ci do 12,50 m, licz¹c od poziomu terenu,
przed wej�ciem do budynku, do najwy¿szego elementu
konstrukcyjnego budynku;

2) dopuszcza siê podpiwniczenia budynków, o których mowa
w pkt 1;

3) dach wielospadowy o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci
dachowych od 200, dopuszcza siê tak¿e dach p³aski; ponad-
to ustala siê stosowanie pokryæ z dachówki lub materia³ów
dachówko-podobnych;

4) zakazuje siê lokalizowania tymczasowych obiektów bu-
dowlanych, za wyj¹tkiem kiosku prasowego.

§30. 1. Na terenach oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP,
3ZP, 4ZP, ustala siê realizacjê zieleni w formie np. ogrodu,
skweru ogólnodostêpnego i terenów rekreacyjnych dla dzieci.

2. Na ww. terenach dopuszcza siê realizacjê obiektów
ma³ej architektury.

§31. Na dzia³kach budowlanych dopuszcza siê realizacjê
indywidualnych obiektów i urz¹dzeñ sportowo - rekreacyj-
nych, np. basenów ogrodowych, oczek wodnych itp.

§32. 1. Ustala siê nastêpuj¹cy procent powierzchni zabu-
dowy:

1) dla terenów MN, realizowanych jako:

a) zabudowa wolnostoj¹ca do 30%,

b) zabudowa bli�niacza do 35%,

c) zabudowa szeregowa do 45%;

2) dla terenu U do 50%.
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2. Ustala siê minimalny procent powierzchni biologicz-
nie czynnej:

a) dla terenów MN - 30%;

b) dla terenów U - 15%.

§33. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy:

1) 3,00 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg wewnêtrznych KDW;

2) 4,50 m od linii rozgraniczaj¹cych drogi lokalne.

§34. 1. Na obszarze objêtym zmian¹ planu, z zastrze¿e-
niem ust. 2, ustala siê nastêpuj¹ce ilo�ci miejsc postojowych:

1) min. 1 miejsce na mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej;

2) min. 1,5 miejsca postojowego na 100 m2 powierzchni
us³ug.

2. Dopuszcza siê lokalizacjê miejsc postojowych w li-
niach rozgraniczaj¹cych wewnêtrznych dróg wewnêtrznych,
oznaczonych symbolami KDW, zgodnie z rysunkiem zmiany
planu.

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.

§35. Obszar objêty zmian¹ planu po³o¿ony jest:

1) granicach II i III, strefy ograniczonego u¿ytkowania dla
lotniska wojskowego Poznañ-Krzesiny (rozporz¹dzenie
przywo³ano §5 pkt 16); dla strefy III brak ograniczeñ w
zakresie przeznaczenia terenu, natomiast dla strefy II
ustalono zakaz przeznaczenia terenu pod budowê szpitali,
domów opieki spo³ecznej i zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym
pobytem dzieci i m³odzie¿y, takich jak internaty domy
dziecka itp.

2) w strefie ochrony wód podziemnych � OWO, w obszarze
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144, dla której
obowi¹zuj¹ zapisy z §43.

ROZDZIA£ VIII

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

§36. Zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane
ustala siê nastêpuj¹co:

1) z zastrze¿eniem pkt 2 i 4, ustala siê wydzielenie dzia³ek
zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

2) dopuszcza siê zmiany powierzchni i uk³adu granic, które
maj¹ charakter postulowany, jednak powsta³e po podziale
dzia³ki:

a) nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ 180,0 m2 dla zabudowy
szeregowej, 300,0 m2 dla zabudowy bli�niaczej lub
500,0 m2 dla zabudowy wolnostoj¹cej,

b) musz¹ mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej,

c) granice bêd¹ prowadzone pod k¹tem prostym lub
zbli¿onym do prostego,

d) minimalna szeroko�æ dzia³ek budowlanych, nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 18,00 m dla zabudowy mieszkaniowej
wolnostoj¹cej i 6,00 m dla zabudowy mieszkaniowej
szeregowej;

3) zasady powy¿sze nie dotycz¹ dzia³ek wydzielanych pod
urz¹dzenia infrastruktury technicznej oraz pod poszerzenie
dróg, w takiej sytuacji kszta³t i wielko�æ dzia³ek bêdzie
wynika³a z rysunku zmiany planu lub z faktycznych potrzeb.

ROZDZIA£ IX

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

§37. Na terenach ZP ustala siê zakaz zabudowy oraz zakaz
lokalizacji tablic reklamowych.

ROZDZIA£ X

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

§38. Obs³ugê komunikacyjn¹ ustala siê z istniej¹cych dróg
gminnych za po�rednictwem nowo wydzielonych dróg we-
wnêtrznych, realizowanych jako ulice dojazdowe oraz drogi
lokalnej realizowanej jako ulica lokalna.

§39. Dla drogi lokalnej realizowanej jako ulica lokalna,
oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem KL ustala siê:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych od 15,00 m do
26,00 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

2) jezdniê o utwardzonej nawierzchni i szeroko�ci min. 6,00 m,
dla której ustala siê realizacjê nawierzchni w oparciu o
przepisy prawa;

3) przy zjazdach zachowaæ odpowiednie, wynikaj¹ce z prze-
pisów prawa, pola widoczno�ci;

4) utwardzone zjazdy musz¹ posiadaæ szeroko�æ wynikaj¹c¹
z przepisów prawa, a tak¿e nale¿y zapewniaæ ci¹g³o�æ
odwodnienia zjazdów wzd³u¿ ulicy;

5) ustala siê realizacjê min. jednostronnego chodnika lub
�cie¿ki rowerowej;

6) pozosta³e nie wymienione parametry realizowaæ z zacho-
waniem obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

§40. 1. Dla dróg wewnêtrznych, realizowanych jako ulice
dojazdowe, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami:
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW,
9KDW, 10KDW ustala siê:

1) szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych od 10,00 m do
23,00 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

2) jezdniê o utwardzonej nawierzchni i szeroko�ci min. 5,00 m,
dla której ustala siê realizacjê nawierzchni w oparciu o
przepisy prawa;
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3) przy zjazdach zachowaæ odpowiednie, wynikaj¹ce z prze-
pisów prawa, pola widoczno�ci;

4) utwardzone zjazdy musz¹ posiadaæ szeroko�æ wynikaj¹c¹
z przepisów prawa, a tak¿e nale¿y zapewniaæ ci¹g³o�æ
odwodnienia zjazdów wzd³u¿ ulic;

5) ustala siê realizacjê min. jednostronnego chodnika lub
�cie¿ki rowerowej;

6) pozosta³e nie wymienione parametry realizowaæ z zacho-
waniem obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

2. Ustala siê realizacjê miejsc postojowych w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg wewnêtrznych, zgodnie z rysunkiem
zmiany planu.

§41. 1. Dla pasów zwi¹zanych z poszerzeniem istniej¹-
cych, poza granicami zmiany planu, dróg, oznaczonych na
rysunku zmiany planu symbolami: 1KDp i 2KDp:

1) ustala siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem zmiany planu;

2) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ zwi¹zanych z drogami:
np. chodniki, �cie¿ki rowerowe, miejsca postojowe, zatoki
autobusowe lub inne obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z ko-
munikacj¹ oraz infrastruktur¹ liniow¹;

3) pozosta³e parametry realizowaæ przy zachowaniu przepi-
sów prawa.

2. Na terenie 1KDp nale¿y przewidzieæ miejsce na lokali-
zacjê zatoki autobusowej.

§42. Na obszarze objêtym zmian¹ planu wyznacza siê
tereny portierni, oznaczone rysunku zmiany planu symbolami:
1KDW-p, 2KDW-p, dla których:

1) z zastrze¿eniem pkt 2, ustala siê realizacjê budynku-portier-
ni o maks. powierzchni zabudowy do 50, 0 m2 i wysoko�ci
maks. 4,00 m;

2) dopuszcza siê realizacjê kontenerowego obiektu portierni;

3) dopuszcza siê lokalizacjê portierni w granicy.

§43. 1. Plan dopuszcza korzystanie i rozbudowê istniej¹-
cej infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza siê realizacjê nowych sieci i przy³¹czy w
granicach obszaru objêtego zmian¹ planu, przy zachowaniu
przepisów prawa oraz nastêpuj¹cych warunków:

1) �cieki komunalne: z zastrze¿eniem §44 ustala siê odprowa-
dzanie do sieci kanalizacji sanitarnej;

2) wody opadowe i roztopowe:

a) z powierzchni parkingów i terenów utwardzonych do
kanalizacji deszczowej, dopuszcza siê odprowadzenie
wód opadowych i roztopowych do pobliskiej rzeki
Kopla, po wcze�niejszym podczyszczeniu w odpowied-
nich urz¹dzeniach i doprowadzeniu do parametrów
zgodnych z przepisami prawa,

b) w przypadku gdy na terenie MN i U lokalizowana
bêdzie inwestycja lub prowadzona dzia³alno�æ nie�æ
bêdzie z sob¹ mo¿liwo�æ wyst¹pienia zwi¹zków niepo-
¿¹danych, a okre�lonych w przepisach prawa, nale¿y

zastosowaæ odpowiednie zabezpieczenia techniczne
przed odprowadzeniem wód opadowych i roztopo-
wych do odbiornika,

c) z dachów do kanalizacji deszczowej lub do ch³onnych
studzienek, dopuszcza siê zagospodarowanie w ra-
mach w³asnej dzia³ki,

d) zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania �cie-
ków, w postaci wód opadowych i roztopowych poza
granice nieruchomo�ci;

3) �cieki technologiczne: w zale¿no�ci od ich rodzaju i pro-
wadzonej dzia³alno�ci us³ugowej, zgodnie z przepisami
prawa;

4) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿aro-
wych: z sieci wodoci¹gowej, z wykorzystaniem istniej¹-
cych komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê;

5) urz¹dzenia elektroenergetyczne: z istniej¹cych urz¹dzeñ
elektroenergetycznych;

6) zaopatrzenie w ciep³o: przy ogrzewaniu budynków zasto-
sowaæ �ród³a energii o ograniczonej emisji (np. gaz, olej
opa³owy itp.); dopuszcza siê wykorzystanie niekonwencjo-
nalnych i odnawialnych �róde³ energii;

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

3. Dopuszcza siê modernizacjê istniej¹cych sieci infra-
struktury technicznej.

ROZDZIA£ XI

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

§44. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, dopuszcza
siê:

1) odprowadzanie �cieków komunalnych do szczelnych zbior-
ników bezodp³ywowych, z których bêd¹ one regularnie
wywo¿one przez koncesjonowanego przewo�nika do
oczyszczalni �cieków;

2) na terenie K, realizacjê zbiorników bezodp³ywowych.

DZIA£ III

Przepisy koñcowe.

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

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w
§5 przepisów prawa, chyba ¿e z ich tre�ci bêdzie wynika³
obowi¹zek dokonania zmiany planu;

2) zmiana wymienionych w zmianie planu numerów ewiden-
cyjnych dzia³ek.

§46. Traci moc uchwa³a Nr XXXIX/511/2001 Rady Miej-
skiej w Kórniku z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku (dz. nr
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ewid.:69/2, 105, 109/25, 113, 122) w czê�ci dotycz¹cej dz. nr
ewid.113 z poszerzeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ z
us³ugami osiedlowymi. (opubl. Dziennik Urzêdowy Woje-
wództwa Wielkopolskiego Nr 163, poz. 4529), w zakresie ob-
jêtym niniejsz¹ zmian¹ planu.

§47. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o

Poz. 2241

której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w wysoko�ci 30%.

§48. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Kórnik.

§49. 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 XXXVIII/391/2009

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY

MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ W KONINKU (DZ. NR EWID.: 69/2, 105, 109/25, 113, 122), W CZÊ�CI DOTYCZ¥CEJ
DZ. NR EWID. 113 Z PRZEZNACZENIEM POD ZABUDOWÊ MIESZKANIOW¥ Z US£UGAMI OSIEDLOWYMI.

Poz. 2241

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami). Rada Miejska w Kórniku
podejmuje nastêpuj¹ce rozstrzygniêcie w sprawie sposobu
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku (dz. nr ewid.: 69/
2, 105, 109/25, 113, 122), w czê�ci dotycz¹cej dz. nr ewid. 113
z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ z us³ugami
osiedlowymi: Rada Miejska w Kórniku postanawia odrzuciæ
uwagê wniesion¹ do projektu zmiany planu, w czê�ci dotycz¹-
cej wysoko�ci zabudowy, dla której konieczne jest uzgadnianie
z Dowództwem Si³ Powietrznych, a tak¿e czê�ciowo odrzuciæ
uwagê w czê�ci dotycz¹cej linii zabudowy, zgodnie z rozstrzy-
gniêciem Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 3 kwietnia 2009 r.

Powody nie uwzglêdnienia uwagi:

Wnioskodawca wnosi³ o zwiêkszenie wysoko�ci zabudo-
wy, dla której konieczne jest uzgodnienie z Dowództwem Si³

Powietrznych, z 10,00 m n.p.t na 12,00 m n.p.t. Uwaga ta nie
mo¿e byæ uwzglêdniona pozytywnie, poniewa¿ wysoko�æ ta
zosta³a ustalona przez Wojewódzki Sztab Wojskowy postano-
wieniem nr WO/383/08 z dnia 12.02.2008 r., które jest odpo-
wiedzi¹ na zawiadomienia Burmistrza Gminy Kórnik o udo-
stêpnieniu do uzgodnienia projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku (dz. nr ewid.: 69/2,
105, 109/25, 113, 122), w czê�ci dotycz¹cej dz. nr ewid. 113
z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkaniow¹ z us³ugami
osiedlowymi pismem WB.PP.7321-1/07 z dnia 16.01.2008 r.

Ponadto wnioskodawca wnosi³ o zmianê linii zabudowy,
która mia³by byæ oddalona od krawêdzi jezdni o 4,00 i 6,00 m,
a nie od linii rozgraniczaj¹cej tereny dróg. Uwaga powy¿sza
nie mog³a zostaæ przyjêta w ca³o�ci, ustalono zmniejszenie
odleg³o�ci linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cych:

- dróg wewnêtrznych o 1,00 m,

- dróg lokalnych o 1,50 m.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y XXXVIII/391/2009

Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU, 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:

- ustawê z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorz¹du terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r., Dz.U.
Nr 88 poz. 539);

- ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi
zmianami);

- ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (tekst jedno-
lity z 2006 r., Dz.U. Nr 123, poz. 858 z pó�niejszymi zmia-
nami);

- ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. Nr 89, poz. 625 z pó�niej-
szymi zmianami);

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

2. Inwestor zobowi¹za³ siê do wykonania infrastruktury
technicznej dla zabudowy przewidzianej w niniejszej zmianie
planu.

§3. Obszar granicz¹cy z terenem w granicach zmiany
planu nie jest wyposa¿ony w infrastrukturê techniczn¹. W
pobli¿u g³ównych dróg okre�laj¹cych teren opracowania prze-
biega podziemna sieæ infrastruktury technicznej w postaci
wodoci¹gu, brak natomiast sieci kanalizacyjnej.

§4. 1.Wykonanie stacji transformatorowej lub przy³¹cza
energetycznego le¿y w gestii dysponenta sieci, zgodnie z art.
7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2. Zaopatrzenie w ciep³o jest obowi¹zkiem inwestora, w
zale¿no�ci od wyboru sposobu ogrzewania, niezbêdne

Poz. 2241, 2242

bêdzie porozumienie z w³a�ciwym dysponentem sieci,
zgodnie z ww. ustaw¹ z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo
energetyczne.

§5. 1. Obs³uga komunikacyjna obszaru objêtego zmian¹
planu odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cych oraz nowo projekto-
wanych dróg. Koszty zwi¹zane z wydzieleniem nowych dróg,
w tym z ewentualnym wykupem gruntów, oraz z urz¹dzeniem
ulic, bêd¹ obci¹¿yæ bud¿et Gminny, w momencie ich realizacji,
ale tylko w czê�ci dotycz¹ce terenów publicznych, na warun-
kach finansowych wcze�niej ustalonych z inwestorem.

2. Procedura zwi¹zana z wykupem gruntów bêdzie wy-
nika³a z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomo�ciami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261,
poz. 2603 z pó�n. zm.).

3. Realizacja indywidualnych zjazdów nale¿y do zadañ
inwestora.
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UCHWA£A Nr XXIII/197/09 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie okre�lenia szczegó³owych warunków przyznawania
i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze na terenie gminy Witkowo

Na podstawie art. 50 ust 6 ustawy o pomocy spo³ecznej
z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, z pó�n.
zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co nastêpuje:

§1. Okre�la siê nastêpuj¹ce warunki przyznawania us³ug
opiekuñczych:

1. z us³ug opiekuñczych mog¹ korzystaæ osoby zamieszkuj¹-
ce (przebywaj¹ce) na terenie gminy Witkowo

2. us³ugi opiekuñcze �wiadczone bêd¹ w miejscu zamieszka-
nia, b¹d� przebywania osoby uprawnionej

3. us³ugi opiekuñcze �wiadczone bêd¹ w dniach roboczych
od poniedzia³ku do pi¹tku.

4. us³ugi opiekuñcze przyznaje siê na podstawie wywiadu
rodzinnego oraz za�wiadczenia lekarskiego, za�wiadczenia
o niepe³nosprawno�ci w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym ze wskazaniem o potrzebie pomocy osoby drugiej w
zakresie podstawowych czynno�ci ¿yciowych.

§2. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odp³atno�ci oraz
zwolnienia od op³at za us³ugi opiekuñcze: osoby korzystaj¹ce
z us³ug opiekuñczych ponosz¹ odp³atno�æ od dnia 1 kwietnia
2009 r. w zale¿no�ci od dochodu na osobê:
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