
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/325/2016 

RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK 

z dnia 26 października 2016 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie drogi 

krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo 

i Kórnik, etap Ib 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz uchwały 

Nr XLVIII/524/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie drogi krajowej  

S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik, zmienionej uchwałą 

Nr LVIII/623/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 października 2010 r. oraz uchwałą 

Nr XXXV/385/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 maja 2013 r., Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie 

drogi krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik, etap Ib, zwany 

dalej planem, po stwierdzeniu że jest on zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, zatwierdzonym uchwałą Nr LV/450/98  Rady Miejskiej 

w Kórniku z dnia 16 czerwca 1998 r. z późniejszymi zmianami. Granice obszaru objętego planem 

przedstawiono na rysunku, o którym mowa w § 2 pkt 1. 

§ 2.  Integralnymi częściami uchwały są: załącznik nr 1 – stanowiący część graficzną, zwany dalej 

„rysunkiem planu”, opracowany w skali 1: 1000 i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, 

obręb Dziećmierowo i Kórnik, etap Ib”; załącznik nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy 

Kórnik o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; załącznik nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady 

Miasta i Gminy Kórnik o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych. 

§ 3.   Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) budynku gospodarczo – garażowym – należy przez to rozumieć budynek gospodarczy, budynek garażowy, 

budynek gospodarczy z wydzieloną przestrzenią na garaż, budynek garażowy z wydzieloną przestrzenią 

gospodarczą; 

2) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

3) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której 

odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę; 
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4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię pokazaną na rysunku planu, która określa 

najmniejszą odległość od linii rozgraniczających drogi lub jezdni, w jakiej można sytuować budynki, wiaty 

oraz obiekty produkcyjne, składy i magazyny na terenie oznaczonym symbolem P; 

5) pasie technologicznym – należy przez to rozumieć teren wzdłuż linii elektroenergetycznych, dla którego 

obowiązują ograniczenia jego użytkowania, wynikające z ustaleń planu oraz przepisów odrębnych; 

6) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

7) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji 

turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej; 

8) uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące 

przekroczenie standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych, poza terenem, 

do którego inwestor posiada tytuł prawny; 

9) usługach – należy przez to rozumieć wszelką działalność, która nie powoduje uciążliwości dla środowiska i 

dla ludzi na terenach sąsiadujących z terenem, na którym prowadzona jest działalność usługowa; 

10) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków 

zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych ścian budynków 

w stanie wykończonym na powierzchnię terenu; 

11) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach, którego główna połać nachylona jest pod kątem 

mniejszym niż 18
0
; 

12) budynku mieszkalnym z dopuszczeniem wydzielenia lokalu usługowego – należy przez to rozumieć 

budynek, w którym mogą być wydzielone: na terenach MN/U nie więcej niż dwa lokale mieszkalne oraz 

jeden lokal usługowy, a na terenach MN,U nie więcej niż dwa lokale mieszkalne oraz jeden lub więcej 

lokali usługowych. 

§ 4. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową, oznaczone na rysunku planu 

symbolem: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 

11MN/U, 12MN/U; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1MN,U; 2MN,U; 3MN,U; 4MN,U; 

3) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem U; 

4) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem P; 

5) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, 5ZI, 6ZI; 

6) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolem: 1WS, 2WS, 3WS; 

7) teren drogi publicznej – klasa ekspresowa, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-S; 

8) tereny dróg publicznych – klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KD-Z, 2KD-Z; 

9) tereny dróg publicznych – klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KD-L, 2KD-L, 

3KD-L; 

10) tereny dróg publicznych – klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KD-D, 2KD-D, 

3KD-D, 4KD-D; 

11) tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDX, 2KDX; 

12) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW; 

13) tereny obiektów infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1E, 2E. 

2. Na terenach 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 

11MN/U, 12MN/U, funkcja usługowa jest przeznaczeniem uzupełniającym i: 
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1) powierzchnia zabudowy budynków usługowych nie może być większa niż 30% powierzchni zabudowy 

zrealizowanej na działce; 

2) w przypadku lokalizacji funkcji usługowej wbudowanej w inny budynek, powierzchnia użytkowa lokalu 

usługowego nie może przekroczyć 30% powierzchni użytkowej budynku; 

3) zakazuje się lokalizacji tylko funkcji usługowej. 

3. Na terenach 1MN,U; 2MN,U; 3MN,U; 4MN,U dopuszcza się występowanie jednej lub dwóch funkcji 

 w dowolnych proporcjach. 

§ 5.  Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu terenu lub różnych zasadach zagospodarowania 

zostały oznaczone linią ciągłą i zostały przedstawione na rysunku planu. 

§ 6.  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

1) zakazuje się: 

a) sytuowania szyldów, urządzeń reklamowych oraz tablic reklamowych w miejscach oraz w sposób 

utrudniający czytelność informacji drogowskazowej; lokalizacja urządzeń reklamowych oraz tablic 

reklamowych od strony drogi wojewódzkiej (znajdującej się poza granicami planu) wymaga zachowania 

warunków odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej w przepisach odrębnych, 

b) wolnostojących urządzeń reklamowych oraz tablic reklamowych; 

2) z zastrzeżeniem pkt 1, dopuszcza się: 

a) lokalizowanie urządzeń reklamowych oraz tablic reklamowych o powierzchni reklamowej nie większej 

niż 2,0 m², zlokalizowanych wyłącznie na elewacji budynków, przy czym zakazuje się wychodzenia 

urządzeń i tablic reklamowych poza lico budynku, 

b) lokalizowanie szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m² na ogrodzeniach lub ścianach budynków, 

przy czym zakazuje się wychodzenia szyldu poza lico ogrodzenia lub ściany budynku, 

c) sytuowanie tablic informacyjnych; 

3) od strony dróg zakazuje się stosowania ogrodzeń: 

a) wyższych niż 2,0 m, 

b) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń pełnych lub ogrodzeń elementów prefabrykowanych: betonowych, 

żelbetowych; 

4) dopuszcza się wysunięcie przed linie zabudowy takich części budynku jak: balkony, wykusze, loggie, 

zadaszenia nad wejściami, przedsionki, schody zewnętrzne, pochylnie, tarasy - maksymalnie o 1,30 m, 

a okapy, gzymsy, podokienniki, ryzality - maksymalnie o 0,8 m; 

5) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych na terenach oznaczonych 

1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 

12MN/U, 1MN,U 2MN,U, 3MN,U i 4MN,U. 

§ 7.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z  zastrzeżeniem 

lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu publicznego oraz inwestycji wymienionych w pkt 2; 

2) dopuszcza się lokalizację wyłącznie następujących przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko: 

a) inwestycji celu publicznego, 

b) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną, 

c) zabudowy produkcyjnej lub magazynowej na terenie oznaczonym symbolem P, 

d) zabudowy usługowej, 

3) zakazuje się lokalizowania: 
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a) stacji demontażu i miejsca przetwarzania pojazdów, stacji obsługi pojazdów lub stacji remontowych 

sprzętu budowlanego, rolniczego i innych środków transportu, 

b) instalacji do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych 

półproduktów lub produktów podstawowych, 

c) elektrowni konwencjonalnych, elektrociepłowni lub innych instalacji do spalania paliw w celu 

wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, 

d) instalacji do przetwarzania lub przechowywania odpadów promieniotwórczych, 

e) instalacji do prażenia i spiekania rud żelaza, obróbki metali żelaznych (np. kuźnie, odlewnie, 

walcownie), 

f) instalacji do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania, odlewania lub 

przetwarzania metali z odzysku, do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, 

g) instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem 

rozpuszczalników organicznych, 

h) instalacji do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach, 

i) instalacji do produkcji klinkieru cementowego, cementu, wapna, betonu, 

j) instalacji do produkcji szkła i wyrobów ceramicznych oraz do wytwarzania lub przetwarzania produktów 

na bazie elastomerów, 

k) instalacji do przetwarzania produktów zawierających azbest, 

l) instalacji związanych ze składowaniem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, 

m) instalacji do zagazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicznego oraz do 

brykietowania węgla kamiennego lub brunatnego, 

n) instalacji do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników, 

o) instalacji do wytłaczania eksplozyjnego, 

p) instalacji do przetwarzania celulozy, 

q) instalacji do produkcji mas bitumicznych i włókien mineralnych, 

r) tartaków, stolarni, instalacji do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli, 

s) stanowisk testowania silników, turbin lub reaktorów, 

t) instalacji do uboju zwierząt, pozyskiwania skrobi oraz produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub 

zwierzęcych, 

u) unieszkodliwianie lub odzysk materiałów wybuchowych oraz punkty do zbierania lub przeładunku 

odpadów, w tym złomu, 

v) malarni proszkowych; 

4) zakazuje się lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w tym zagrożenia 

wystąpienia poważnych awarii; 

5) przy zachowaniu przepisów odrębnych, działalność prowadzona na terenach objętych planem nie może 

powodować uciążliwości dla środowiska i dla ludzi; 

6) zastosować wszelkie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które zapewnią dotrzymanie 

standardów jakości środowiska i pozwolą zapobiec występowaniu negatywnych skutków dla zdrowia ludzi; 

7) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód ustala się zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zagospodarowanie odpadów realizować zgodnie z przepisami odrębnymi; 

9) ustala się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach 

odrębnych wskaźnikami hałasu, w tym dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową 

usługową MN/U oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej MN,U - 

jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych; 
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10) dopuszcza się realizację ekranów akustycznych lub innych rozwiązań technicznych, w taki sposób 

by ograniczona została emisja uciążliwości wywołanych ruchem komunikacyjnym, zwłaszcza na terenach 

bezpośrednio graniczących z drogą krajową S-11, oznaczoną na rysunku planu symbolem KD-S oraz drogą 

wojewódzką, leżącą poza granicami planu; 

11) ustala się stosowanie zasad akustyki budowlanej w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi 

na pobyt ludzi, zlokalizowanych w obszarach leżących w odległości od granic planu do 200 m od granic 

pasa drogi ekspresowej S-11 oraz położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434. 

§ 8.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku 

odkrycia, przy prowadzeniu prac budowlanych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on 

zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

§ 9.  Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznej: na terenach dróg publicznych 

dopuszcza się sytuowanie: obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, 

zabezpieczaniem i obsługą ruchu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni oraz wód 

powierzchniowych, a także urządzeń związanych  z potrzebami zarządzania drogą, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

§ 10.  Zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 

8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U,  ustala się: 

a) z zachowaniem § 4 ust. 2, lokalizację: 

- wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

- wolnostojących budynków mieszkalnych z dopuszczeniem wydzielenia lokalu usługowego, 

- budynków usługowych, 

- budynków gospodarczo-garażowych oraz wiat, 

b) możliwość lokalizacji: 

- dojść i dojazdów, 

- miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

- obiektów i urządzeń małej architektury, 

- obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym obiektów elektroenergetycznych 

niezbędnych do realizacji przeznaczenia ustalonego planem, 

- kablowych linii elektroenergetyczny SN-15kV i nn-0,4kV, 

- urządzeń budowlanych; 

c) utrzymanie istniejących obiektów budowlanych, z dopuszczeniem prowadzenia robót budowlanych przy 

zachowaniu ustaleń planu, przy czym dopuszcza się utrzymanie parametrów istniejących obiektów 

budowlanych, w tym wysokości i geometrii dachu, oraz innych warunków ich lokalizacji; 

d) lokalizację na działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego; 

e) lokalizację na działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku usługowego; 

f) nieprzekraczalne linie zabudowy - z zastrzeżeniem § 6, zgodnie z rysunkiem planu, w tym: 

- 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr S-11, 

- 8 m od linii rozgraniczającej tereny z drogą wojewódzką, leżącą poza granicami planu, 

z zastrzeżeniem § 6, 

- 15 m od osi gazociągu DN 80, 

- 6 m, 8 m i 10 m od linii rozgraniczającej tereny z pozostałymi drogami, 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 7026



- dla istniejących budynków, które nie zachowują wyznaczonych planem linii zabudowy, 

przy prowadzeniu robót budowlanych dopuszcza się zachowanie istniejącej linii zabudowy 

pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych; 

g) maksymalną wysokość zabudowy: 

- dla istniejących obiektów ustala się utrzymanie wysokości, 

- dla budynków wymienionych w lit a, za wyjątkiem budynków gospodarczo-garażowych i wiat: do 

dwóch kondygnacji nadziemnych i do 10,0 m w przypadku dachu innego niż płaski oraz 8,0 m dla 

dachu płaskiego, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia połaci dachowej, 

- dla budynków gospodarczo-garażowych i wiat: jedna kondygnacja nadziemna i do 6,0 m, licząc od 

poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia połaci dachowej; 

h) geometrię i pokrycie dachu: 

- kąt nachylenia głównych połaci dachu do 45
0
, 

- plan dopuszcza realizację lukarn dachowych lub innych koniecznych elementów, o innym kącie 

nachylenia niż wyżej określony, o ile będzie to podyktowane wymogami konstrukcji lub względami 

funkcjonalnymi pomieszczeń, przy czym łączna długość lukarn dachowych nie może przekraczać 50% 

długości okapu, 

- dach płaski: pokrycie dowolne, dach inny niż płaski: pokrycie dachówką, materiałem 

dachówkopodobnym, blachą, gontem, płytkami; 

i) powierzchnię zabudowy: maksymalnie 50%, 

j) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%, 

k) minimalną liczbę miejsc do parkowania: 

- dwa miejsca do parkowania na każdy lokal mieszkalny, 

- dwa miejsca do parkowania na każdy lokal usługowy, 

- trzy miejsce postojowe na 100 m
2 
powierzchni użytkowej: budynku biurowo-socjalnego i powierzchni 

magazynowej; 

l) dla nowo wydzielonych działek budowlanych: 

- minimalną powierzchnię 800 m², przy czym podana powierzchnia nie dotyczy działek gruntu 

wydzielanych na cele lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 

- szerokość frontu działki: nie mniej niż 20 m; 

2) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN,U; 2MN,U; 3MN,U; 4MN,U ustala się: 

a) z zachowaniem § 4 ust. 3, lokalizację: 

- wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

- wolnostojących budynków mieszkalnych z dopuszczeniem wydzielenia lokalu usługowego, 

- budynków usługowych, przy czym na terenie 1MN,U dopuszcza się lokalizację tylko jednego 

budynku usługowego i związanej z nim części magazynowej, 

- budynków biurowych lub biurowo-socjalnych, przy czym na terenie 1MN,U dopuszcza się lokalizację 

tylko jednego budynku biurowo-socjalnego; 

- budynków gospodarczo-garażowych oraz wiat; 

b) możliwość lokalizacji: 

- dojść i dojazdów, 

- miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

- obiektów i urządzeń małej architektury, 
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- obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym obiektów elektroenergetycznych 

niezbędnych do realizacji przeznaczenia ustalonego planem, 

- kablowych linii elektroenergetyczny SN-15kV i nn-0,4kV, 

- urządzeń budowlanych; 

c) utrzymanie istniejących obiektów budowlanych, z dopuszczeniem prowadzenia robót budowlanych przy 

zachowaniu ustaleń planu, przy czym dopuszcza się utrzymanie parametrów istniejących obiektów 

budowlanych w tym wysokości i geometrii dachu oraz innych warunków ich lokalizacji; 

d) lokalizację na działce budowlanej nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego; 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy - z zastrzeżeniem § 6, zgodnie z rysunkiem planu, w tym: 

- 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr S-11, 

- 6 m i 8 m od linii rozgraniczającej tereny z drogą wojewódzką, leżącą poza granicami planu, 

z zastrzeżeniem § 6, 

- 6 m, 8 m i 10 m od linii rozgraniczającej tereny z pozostałymi drogami, 

- dla istniejących budynków, które nie zachowują wyznaczonych planem linii zabudowy, 

przy prowadzeniu robót budowlanych dopuszcza się zachowanie istniejącej linii zabudowy 

pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych; 

f) maksymalną wysokość zabudowy: 

- dla budynków wymienionych w lit a, za wyjątkiem budynków gospodarczo-garażowych i wiat: do 

dwóch kondygnacji nadziemnych i do 10,0 m w przypadku dachu innego niż płaski oraz 8,0 m dla 

dachu płaskiego, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia połaci dachowej, 

- dla budynków gospodarczo-garażowych i wiat: jedna kondygnacja nadziemna i do 6,0 m, licząc od 

poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia połaci dachowej; 

g) geometrię i pokrycie dachu: 

- kąt nachylenia głównych połaci dachu do 45
0
, 

- plan dopuszcza realizację lukarn dachowych lub innych koniecznych elementów, o innym kącie 

nachylenia niż wyżej określony, o ile będzie to podyktowane wymogami konstrukcji lub względami 

funkcjonalnymi pomieszczeń, przy czym łączna długość lukarn dachowych nie może przekraczać 50% 

długości okapu, 

- dach płaski: pokrycie dowolne, dach inny niż płaski: pokrycie dachówką, materiałem 

dachówkopodobnym, blachą, gontem, płytkami; 

h) powierzchnię zabudowy: maksymalnie 50%; 

i) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%; 

j) minimalną liczbę miejsc do parkowania: 

- dwa miejsca do parkowania na każdy lokal mieszkalny, 

- dwa miejsca do parkowania na każdy lokal usługowy, 

- dwa miejsce postojowe na 50 m
2 
powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych; 

k) dla nowo wydzielonych działek budowlanych: 

- minimalną powierzchnię 800 m², przy czym podana powierzchnia nie dotyczy działek gruntu 

wydzielanych na cele lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 

- szerokość frontu działki: nie mniej niż 20 m; 

3) dla terenu oznaczonego symbolem U ustala się: 

a) lokalizację: 

- budynków usługowych i związanych z nimi części magazynowych, 
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- budynków biurowych lub socjalno-biurowych, 

- budynków gospodarczo-garażowych oraz wiat; 

b) możliwość lokalizacji: 

- dojść i dojazdów, 

- miejsc postojowych, 

- obiektów i urządzeń małej architektury, 

- obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym obiektów elektroenergetycznych 

niezbędnych do realizacji przeznaczenia ustalonego planem, 

- kablowych linii elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV, 

- urządzeń budowlanych; 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy - w tym z zastrzeżeniem § 6, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości  

6 m od linii rozgraniczającej teren z drogami; 

d) maksymalną wysokość zabudowy: 

- dla budynków usługowych, biurowych, socjalno-biurowych: do dwóch kondygnacji nadziemnych i do 

12,0 m w przypadku dachu innego niż płaski oraz 10,0 m dla dachu płaskiego, licząc od poziomu 

terenu do najwyższego punktu pokrycia połaci dachowej, 

- dla budynków gospodarczo-garażowych i wiat: jedna kondygnacja nadziemna i do 8,0 m, licząc od 

poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia połaci dachowej; 

e) geometria i pokrycie dachu: 

- dach płaski o kacie nachylenia do 20
0
, 

- dach dwu- lub wielospadowy: o kącie nachylenia od 30
0 
do 45

0
, 

- plan dopuszcza realizację lukarn dachowych lub innych koniecznych elementów, o innym kącie 

nachylenia niż wyżej określony, o ile będzie to podyktowane wymogami konstrukcji lub względami 

funkcjonalnymi pomieszczeń, przy czym łączna długość lukarn dachowych nie może przekraczać 50% 

długości okapu; 

- dach płaski: pokrycie dowolne, dach inny niż płaski: pokrycie dachówką, materiałem 

dachówkopodobnym, blachą, gontem, płytkami; 

f) powierzchnię zabudowy: maksymalnie 50%; 

g) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%; 

h) minimalną liczbę miejsc do parkowania: 

- dwa miejsca do parkowania na 50 m
2 
powierzchni użytkowej lokalu usługowego, 

- dwa miejsca postojowe na 50 m
2 
powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych; 

i) dla nowo wydzielanych działek budowlanych: 

- minimalną powierzchnię 1000 m², przy czym podana powierzchnia nie dotyczy działek gruntu 

wydzielanych na cele lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 

- szerokość frontu działki: nie mniej niż 20 m; 

4) dla terenu oznaczonego symbolem P ustala się: 

a) lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

b) możliwość lokalizacji: 

- budynków biurowych, 

- budynków usługowych, 

- budynków gospodarczo-garażowych oraz wiat, 
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- dojść i dojazdów, miejsc postojowych, 

- obiektów i urządzeń małej architektury, 

- obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, w tym obiektów elektroenergetycznych 

niezbędnych do realizacji przeznaczenia ustalonego planem, 

- kablowych linii elektroenergetycznych SN-15kV i nn-0,4kV, 

- urządzeń budowlanych; 

c) utrzymanie istniejących obiektów budowlanych, z dopuszczeniem prowadzenia robót budowlanych przy 

zachowaniu ustaleń planu, przy czym dopuszcza się utrzymanie parametrów istniejących obiektów 

budowlanych w tym wysokości i geometrii dachu, oraz innych warunków ich lokalizacji; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – z zastrzeżeniem § 6, zgodnie z rysunkiem planu, w tym 6 m od linii 

rozgraniczającej terenu z drogą 1KD-Z, 

e) maksymalną wysokość zabudowy: 

- dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, budynków biurowych i usługowych: do dwóch 

kondygnacji nadziemnych i do 12,0 m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia 

połaci dachowej, 

- dla budynków gospodarczo-garażowych i wiat: jedna kondygnacja nadziemna i do 8,0 m, licząc od 

poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia połaci dachowej, 

f) geometria i pokrycie dachu: 

- dach płaski o kącie nachylenia do 20
0
, 

- dach dwu- lub wielospadowy: o kącie nachylenia od 30
0 
do 45

0
, 

- plan dopuszcza realizację lukarn dachowych lub innych koniecznych elementów, o innym kącie 

nachylenia niż wyżej określony, o ile będzie to podyktowane wymogami konstrukcji lub względami 

funkcjonalnymi pomieszczeń, przy czym łączna długość lukarn dachowych nie może przekraczać 50% 

długości okapu; 

- dach płaski – pokrycie dowolne, dach inny niż płaski: pokrycie dachówką, materiałem 

dachówkopodobnym, blachą, gontem, płytkami; 

g) powierzchnię zabudowy: maksymalnie 50%; 

h) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%; 

i) minimalną liczbę miejsc do parkowania: 

- jedno miejsce na trzech zatrudnionych na terenie P, 

- jedno miejsce postojowe na 50 m
2 
powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych; 

j) dla nowo wydzielonych działek budowlanych: 

- minimalną powierzchnię 140 m
2
, przy czym podana powierzchnia nie dotyczy działek gruntu 

wydzielanych na cele lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 

- szerokość frontu działki: nie mniej niż 5 m; 

5) dla terenów oznaczonych symbolami 1E, 2E ustala się: 

a) lokalizowanie wyłącznie obiektów związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, takich jak stacje 

transformatorowe 15 kV/0,4 kV, sieci elektroenergetyczne i obiekty związane z eksploatacją tych 

urządzeń; 

b) lokalizację obiektów budowlanych, wymienionych w punkcie 1, w liniach rozgraniczających, zgodnie  

z przepisami odrębnymi, przy czym maksymalna wysokość obiektu budowlanego stacji 

transformatorowej: 3,5 m, wysokość ta nie dotyczy nasłupowej stacji transformatorowej; 

c) powierzchnia zabudowy: maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej; 
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d) nakaz przeznaczenia na cele powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 10% powierzchni działki 

budowlanej; 

6) dla terenów oznaczonych symbolami 1ZI, 2ZI, 3ZI, 4ZI, 5ZI, 6ZI, ustala się: 

a) realizację nasadzeń zieleni, przy czym na terenach leżących pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu 

nasadzenia realizować w taki sposób, aby uzyskać jak najlepszy efekt izolacyjności akustycznej, w tym 

sytuować je na nasypach; 

b) zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów małej architektury, ścieżek 

spacerowych, dróg rowerowych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych obiektów 

infrastruktury technicznej, dla których dopuszcza się wydzielenie działek; 

c) dopuszcza się lokalizację podziemnych urządzeń, sieci, przyłączy infrastruktury technicznej; 

d) dopuszcza się lokalizację dojść i dojazdów do działek; 

e) przeznaczenie na cele powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 80% powierzchni terenu; 

f) na terenach 1ZI, 2ZI, 5ZI - obowiązek zapewnienia dostępu do cieku w celu wykonywania prac 

melioracyjno-konserwacyjnych; 

7) dla terenów oznaczonych symbolami 1WS, 2WS, 3WS: 

a) zakazuje się lokalizowania obiektów za wyjątkiem: obiektów związanych z gospodarką wodną takich jak 

śluzy, urządzenia spiętrzające wodę, zastawki, wyloty kanalizacji deszczowej, poprzecznych przejść 

sieciami infrastruktury technicznej; 

b) dopuszcza się wykorzystanie wód powierzchniowych śródlądowych na cele gospodarki wodnej, 

turystyki i rekreacji; 

c) w miejscach kolizji istniejącego rowu z nowym układem komunikacyjnym dopuszcza się jego 

skanalizowanie lub przeniesienie; 

8) lokalizacja miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób 

ich realizacji odbędzie się na warunkach określonych w przepisach prawa. 

§ 11.  Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych: nakaz ochrony istniejącego ujęcia wody leżącego w 

granicach terenu 10MN/U, pokazanego na rysunku planu. 

§ 12. 1. Na obszarze planu nie wyznacza się terenów, dla których przewiduje się obowiązek 

przeprowadzenia scaleń i podziałów. 

2. Dla scalania i podziału nieruchomości przeprowadzonych na podstawie przepisów odrębnych ustala się 

szczegółowe zasady i warunki: 

1) z zastrzeżeniem pkt. 3, powierzchnie działek, nie mniejsze niż: 

a) na terenach MN/U; MN,U - 800 m
2
, 

b) na terenie U - 1000 m
2
, 

c) na terenie P - 140 m
2
; 

2) z zastrzeżeniem pkt. 3, szerokość frontów działek nie mniejsza niż: 

a) na terenach MN/U; MN,U; U  - 20 m, 

b) na terenie P - 5 m, 

3) podane w niniejszej uchwale minimalne wielkości działek oraz szerokości frontów działek nie dotyczą 

działek gruntu wydzielanych na cele: lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej. 

§ 13.  Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

1) dla sieci gazowej: 
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a) dla gazociągu DN 80 wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 30 m, po 15 m od osi linii w obu 

kierunkach, w granicach strefy kontrolowanej zagospodarowanie realizować zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

b) dla pozostałych gazociągów niskiego i średniego ciśnienia strefy kontrolowane oraz zagospodarowanie 

w granicach tych stref realizować zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszcza się modernizację, 

przeniesienie lub usunięcie sieci na warunkach określonych przez gestora sieci; w przypadku 

przeniesienia lub usunięcia warunki określone dla strefy kontrolowanej tracą moc; 

2) dla sieci elektroenergetycznej: 

a) wyznacza się pasy technologiczne o szerokości 14 m, po 7 m od osi linii 15 kV w obu kierunkach, 

pokazane na rysunku planu, 

b) w granicach pasów technologicznych obowiązuje zakaz zabudowy obiektami z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, zakaz sadzenia roślinności wysokiej, 

c) dopuszcza się modernizację, przeniesienie, usunięcie lub skablowanie istniejących linii energetycznych, 

na warunkach określonych przez gestora sieci; w przypadku przeniesienia lub usunięcia warunki 

określone dla pasa technologicznego tracą moc; 

3) ustala się zachowanie systemu melioracyjnego, w tym niezinwentaryzowanych, podziemnych rurociągów 

drenarskich,  przy czym: 

a) dopuszcza się przebudowę z zastrzeżeniem konieczności zastosowania rozwiązań zastępczych, 

przełożenia lub przebudowy urządzeń, przy zachowaniu pierwotnego poziomu wód gruntowych; 

b) zapewnić dostęp do tych urządzeń; 

c) na istniejącej sieci do czasu wykonania prac określonych w lit a ustala się zakaz: 

- ustawiania ogrodzeń na podmurówce, 

- realizacji nasadzeń roślinnością wieloletnią; 

4) nakaz uzgodnienia z właściwym organem lotniczym lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości równej 

lub wyższej niż 50 m, stanowiących przeszkody lotnicze, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) przy lokalizacji działalności o zwiększonej ilości zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych, 

uwzględnić wymagania przepisów odrębnych; 

6) dla budowli i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się: 

a) dopuszczenie na terenach MN/U; MN,U  lokalizacji wyłącznie infrastruktury telekomunikacyjnej 

 o nieznacznym oddziaływaniu; 

b) miejsce lokalizacji oraz sposób realizacji musi gwarantować możliwie najlepsze wkomponowanie się  

w krajobraz otoczenia; 

c) urządzania telekomunikacyjne muszą być zamaskowane; 

7) w przypadku lokalizacji nowej zabudowy, w odległości do 200 m od krawędzi jezdni drogi S-11, 

oznaczonej w planie symbolem KD-S oraz w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, inwestor 

realizujący zabudowę, zwłaszcza z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, jest 

zobowiązany przewidzieć jej zabezpieczenie przed uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa tej drogi. 

§ 14.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) obsługę komunikacyjną ustala się z drogi krajowej (S-11), której fragment leży w granicach planu, 

oznaczony na rysunku planu symbolem KD-S, za pośrednictwem istniejących i wyznaczonych planem dróg 

i ciągów pieszo-jezdnych, z ich włączeniem na wyznaczonych węzłach drogowych; 

2) dla terenów leżących w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 

KD-S zakazuje się realizacji bezpośrednich zjazdów, za wyjątkiem zjazdów na drogę serwisową, po 

uzgodnieniu zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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3) dostępność komunikacyjną terenów leżących przy drodze wojewódzkiej (znajdującej się poza granicami 

planu) zapewnić wyłącznie za pomocą dróg niższej kategorii i istniejących zjazdów; nie zezwala się na 

budowę nowych, bezpośrednich zjazdów z terenu drogi wojewódzkiej; 

4) dla drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-S, leżącej w przebiegu drogi krajowej  

(S-11), ustala się: 

a) klasę drogi: ekspresowa, oznaczana w przepisach odrębnych symbolem: S, 

b) utrzymanie istniejącego przebiegu jezdni, 

c) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu, 

d) jezdnię o utwardzonej nawierzchni i szerokości min. 10,00 m, dla której ustala się realizację nawierzchni 

w oparciu o przepisy odrębne, 

e) dopuszcza się lokalizację nowych przejść podziemnych i rowerowych lub kładek ruchu pieszego, 

f) wzdłuż terenów oznaczonych symbolami 10MN/U; 11MN/U; 12MN/U utrzymuje się przebieg drogi 

serwisowej, o szer. jezdni min. 4,50 m, 

g) pozostałe nie wymienione parametry realizować z zachowaniem obowiązujących przepisów odrębnych; 

5) dla dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-Z, 2KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 

1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D ustala się: 

a) następujące klasy dróg: 

- zbiorcze dla dróg: 1KD-Z, 2KD-Z, 

- lokalne dla dróg: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 

- dojazdowe dla dróg: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 

b) ustala się szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu, 

c) jezdnię o utwardzonej nawierzchni i szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi, 

d) lokalizację chodnika lub ścieżki rowerowej, 

e) dopuszcza się lokalizację zatok autobusowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

f) dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych, 

g) w miejscach poszerzenia drogi 2KD-Z przy granicy planu dopuszcza się: 

- lokalizację obiektów związanych z obsługą komunikacji publicznej, takich jak przystanek 

autobusowy, 

- zagospodarowanie zielenią terenów nieutwardzonych, 

h) pozostałe, nie wymienione parametry realizować z zachowaniem obowiązujących przepisów odrębnych; 

6) dla ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDX i 2KDX ustala się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu, 

b) lokalizację pieszo-jezdni, o szer. min. 4,00 m, 

c) pozostałe nie wymienione parametry realizować z zachowaniem obowiązujących przepisów odrębnych; 

7) dla dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW ustala 

się: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu, 

b) lokalizację pieszo-jezdni, o szer. min. 4,00 m, 

c) pozostałe nie wymienione parametry realizować z zachowaniem obowiązujących przepisów odrębnych. 

§ 15.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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1) ustala się korzystanie z infrastruktury technicznej istniejącej na obszarze objętym planem, jak i poza jego 

granicami; dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej, w tym 

lokalizację nowych obiektów budowlanych i sieci infrastruktury technicznej; 

2) ustala się zakaz lokalizacji skrzynek rozdzielczych (np. energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych  

i innych) w trójkątach widoczności na włączeniach dróg niższych klas technicznych do drogi wojewódzkiej 

(znajdującej się poza granicami planu); 

3) ustala się konieczność zapewnienia dostępu do urządzeń elektroenergetycznych w celu prowadzenia 

konserwacji i usuwania awarii; 

4) ustala się, że zaopatrzenie w poszczególne elementy infrastruktury technicznej odbywać się będzie na 

następujących warunkach: 

a) ścieki bytowe: 

- docelowo: odprowadzenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 

- dopuszcza się tymczasowo, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, odprowadzanie ścieków do 

szczelnych zbiorników bezodpływowych, 

- zakazuje się odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi; 

b) ścieki przemysłowe: 

- docelowo: odprowadzenie do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 

- zakazuje się odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

- dopuszcza się tymczasowo, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, odprowadzanie ścieków do 

szczelnych zbiorników bezodpływowych; 

c) wody opadowe i roztopowe: do sieci kanalizacji deszczowej, przy czym: 

- z powierzchni nie narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi, jak dachy 

budynków, odprowadzenie do zbiorników retencyjnych, na własny teren nieutwardzony, do dołów 

chłonnych lub odprowadzenie bezpośrednio do gruntu, poprzez rozsączenie lub w inny sposób zgodny 

z przepisami odrębnymi, 

- pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z terenów przemysłowych, 

usługowych, z dróg i parkingów: przy zachowaniu przepisów odrębnych odprowadzenie do sieci 

kanalizacji deszczowej lub w inny sposób zgodny z przepisami odrębnymi, 

- zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych poza granice 

nieruchomości; 

d) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, do celów przeciwpożarowych oraz przemysłowych: 

głównie z sieci wodociągowej, przy czym dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z własnych ujęć wód 

podziemnych: w przypadku braku sieci wodociągowej do czasu jej realizacji, w przypadku 

niewystarczającej przepustowości sieci wodociągowej lub niewystarczających zasobów 

eksploatacyjnych ujęcia komunalnego, a także w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci 

wodociągowej; 

e) energia elektryczna: z systemu energetycznego, przy czym dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i biogazowni, za pomocą mikroinstalacji, zgodnie  

z przepisami odrębnymi; 

f) ciepło: przy wykorzystaniu stosować paliwa płynne, gazowe, ciekłe lub stałe, charakteryzujące się 

najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, przy czym dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i biogazowni, za pomocą mikroinstalacji, zgodnie  

z przepisami odrębnymi; 

g) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych. 

§ 16.  Nie ustala się terenów wymagających ustalenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania. 
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§ 17.  Określa się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r poz. 778 ze zm.), w wysokości: 

30%. 

§ 18.  Z dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały, tracą moc wcześniej uchwalone plany miejscowe, 

leżące w granicach obszaru objętego uchwałą. 

§ 19.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik. 

§ 20.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miasta i Gminy Kórnik 

(-) Adam Lewandowski 
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Załącznik Nr 1 

 do Uchwały Nr XXVII / 325 / 2016 

Rady Miasta i Gminy Kórnik 

z dnia 26 października 2016 r. 
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