
 

 

UCHWAŁA NR XLI / 556 / 2017 

RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia pasa technologicznego 

dla linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa Wielkopolska – Kromolice, przez grunty miejscowości 

Kromolice, gmina Kórnik 

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

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia pasa 

technologicznego dla linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa Wielkopolska – Kromolice, przez grunty 

miejscowości Kromolice, gmina Kórnik, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń 

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. 

2. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku, o którym mowa w § 2 pkt 1 i stanowią one 

granice zatwierdzenia. 

§ 2.  Integralnymi częściami planu są: 

1) załącznik nr 1 – stanowiący część graficzną, zwaną dalej „rysunkiem planu”, opracowany w skali 1:2000, 

zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia pasa technologicznego 

dla linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa Wielkopolska – Kromolice, przez grunty miejscowości 

Kromolice, gmina Kórnik”; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Kórnik o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu; 

3) załącznik nr 3 – 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 mowa jest o: 

1) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, stanowiący wydzieloną 

liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń planu; 

2) linii 110 kV – należy przez to rozumieć linię elektroenergetyczną 110 kV relacji Środa Wielkopolska – 

Kromolice, w tym słupy, przewody; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię pokazaną na rysunku planu, określającą 

dopuszczalną minimalną odległość słupów linii 110 kV od linii rozgraniczających terenu; 
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4) pasie ochrony funkcyjnej – należy przez to rozumieć część obszaru korytarza o szerokości 22,0 m 

wyznaczonego w granicach pasa technologicznego, związanego z ograniczeniami w zagospodarowaniu, 

o których mowa w uchwale;  

5) pasie technologicznym – należy przez to rozumieć obszar korytarza o szerokości 30,0 m, związany 

z oddziaływaniem linii 110 kV, w granicach którego wyznaczany jest: pas ochrony funkcyjnej dla linii 

110 kV oraz tereny dla lokalizacji linii 110 kV oraz innych budowli i urządzeń związanych z linią 110 kV. 

§ 4.  Granice pasa technologicznego linii 110 kV pokrywają się z granicami planu. 

§ 5.  Określa się następujące przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 

b) tereny elektroenergetyki – tereny dla lokalizacji linii elektroenergetycznej 110 kV oraz innych budowli 

i urządzeń związanych z linią 110 kV, oznaczone na rysunku symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 

c) teren drogi publicznej zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem: KDZ, 

d) teren drogi publicznej lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem: KDL, 

e) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem: KDD, 

f) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS, 

3WS; 

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania została 

oznaczona linią ciągłą i została pokazana na rysunku planu. 

§ 6.  Nie podejmuje się ustaleń w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

§ 7.  W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:  

1) wszelkie oddziaływania na środowisko inwestycji określonych w planie, nie mogą przekraczać poziomów 

i stanów wynikających z przepisów odrębnych oraz muszą mieścić się w granicach pasa technologicznego; 

2) należy zapobiegać i przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, jak też zmianom powierzchni ziemi, 

gleby, rzeźby terenu i stosunków gruntowo-wodnych mogącym wystąpić w wyniku trwałego 

i niekorzystnego przekształcania ich budowy oraz niewłaściwego zbierania odpadów; 

3) należy zastosować rozwiązania techniczne, gwarantujące eliminację możliwości zanieczyszczenia 

środowiska gruntowego, a za jego pośrednictwem nieużytkowej i użytkowej warstwy wodonośnej; 

4) ustalenia pkt 2 nie dotyczą koniecznych zmian powierzchni ziemi, gleby, rzeźby terenu i stosunków 

gruntowo-wodnych, które wystąpią w czasie budowy linii 110 kV lub innych obiektów budowlanych, 

których realizację dopuszcza plan; 

5) po zakończeniu prac budowlanych, nakaz rozplanowania odłożonej wierzchniej warstwy ziemi oraz 

bezzwłocznego zrekultywowania terenu i przywrócenia go do stanu pierwotnego, w części nie zajętej pod 

stanowiska słupów linii elektroenergetycznej 110 kV oraz innych budowli i urządzeń związanych z linią 

110 kV; 

6) wyznacza się pasma zieleni ochronnej wzdłuż rowów i cieków, w których postuluje się wprowadzanie 

zieleni ochronnej, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu. 

§ 8.  Nie podejmuje się ustaleń w zakresie zasad kształtowania krajobrazu.  

§ 9.  W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz 

dóbr kultury współczesnej ustala się: w przypadku odkrycia obiektu archeologicznego lub innego przedmiotu, 

co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy postępować zgodnie z przepisami 

o ochronie zabytków. 

§ 10.  Nie podejmuje się ustaleń w zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznej. 

§ 11.  W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania ustala się: 
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1) na terenach rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 

10R, 11R: rolniczy sposób zagospodarowania, 

2) na terenach elektroenergetyki – terenach dla lokalizacji linii elektroenergetycznej 110 kV oraz innych 

budowli i urządzeń związanych z linią 110 kV, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 

5E: 

a) wysokość słupów: maksymalnie 50,00 m mierzone od poziomu terenu do najwyższego elementu 

konstrukcyjnego, 

b) wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego: minimalnie 15% powierzchni działki budowlanej, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 

3) na terenach wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1WS, 2WS, 

3WS: 

a) pod warunkiem braku kolizji z linią 110 kV i innymi urządzeniami infrastruktury technicznej, 

zachowanie istniejących oczek wodnych, cieków, łąk, pastwisk, zadrzewień i zakrzewień oraz 

istniejących urządzeń wodnych, z możliwością prowadzenia wszelkich prac związanych z konserwacją 

oraz innych służących zachowaniu przepływu wody, 

b) możliwość przebudowy, skanalizowania, cieków naturalnych, kanałów oraz rowów, 

c) lokalizację przewodów linii 110 kV. 

§ 12.  W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym 

oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa ustala się:  

1) obszar planu obejmuje koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – 

koncesja „Kórnik – Środa” nr 32/96/p z dnia 19.07.1996 r. – ważna do dnia 19.07.2021 r.; 

2) ochronie podlegają wody podziemne należące do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 

„Subzbiornik Inowrocław – Gniezno” (GZWP nr 143). 

§ 13.  W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym ustala się: 

1) nie wyznacza się terenu, dla którego przewiduje się obowiązek przeprowadzenia scaleń i podziałów; 

2) dla scalania i podziału nieruchomości przeprowadzonych na podstawie przepisów odrębnych, 

z zastrzeżeniem pkt. 3, ustala się szczegółowe zasady i warunki: 

a) minimalne powierzchnie działek dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 5E: 

12 m
2
, 

b) szerokość frontów działek nie mniejsza niż dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami 1E, 2E, 3E, 

4E, 5E: 3 m, 

c) nowe granice działek wyznaczać pod kątem 90° w stosunku do linii rozgraniczających dróg, z tolerancją 

do 35°; 

3) podane w planie minimalne wielkości działek oraz szerokości frontów działek nie dotyczą działek gruntu 

wydzielanych na cele lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej, w rozumieniu art. 143 ust. 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

§ 14.  W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 

w tym zakazie zabudowy: 

1) ustala się: 

a) zakaz sytuowania obiektów budowlanych będących budynkami, a na terenach rolniczych 1R, 2R, 3R, 

4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R zakaz sytuowania również budowli rolniczych i obiektów małej 

architektury; 

b) w pasie technologicznym projektowanej linii 110 kV: 
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- wyznaczenie pasa ochrony funkcyjnej, pokazanego na rysunku planu, w granicach którego 

obowiązuje zakaz: zagospodarowania roślinnością osiągającą wysokość powyżej 3,0 m lub 

roślinnością o rozbudowanym systemie korzeniowym, 

- poza pasem ochrony funkcyjnej dopuszcza się zagospodarowanie roślinnością osiągającą wysokość 

nie więcej niż 5,0 m, 

- tworzenia hałd i nasypów, 

c) w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej Kromolice – Ostrów Wlkp. 400 kV, zakaz: 

- zagospodarowania roślinnością osiągającą wysokość powyżej 3,0 m, 

- tworzenia hałd i nasypów; 

2) na obszarze objętym planem dopuszcza się: 

a) budowę urządzeń infrastruktury technicznej, w rozumieniu art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy czym drogi budować tylko na terenach oznaczonych na 

rysunku symbolami KDZ, KDL i KDD, 

b) budowę dojść i dojazdów, przy czym na terenach rolniczych mogą to być tylko dojazdy do gruntów 

rolnych z zastrzeżeniem lit. c, 

c) na czas budowy, przebudowy i prac remontowych linii 110 kV dopuszcza się lokalizację i realizację 

tymczasowych obiektów budowlanych, takich jak dojścia, dojazdy, place montażowe, kontenery 

budowlane; 

3) przy projektowaniu linii 110 kV oraz urządzeń i budowli z nią związanych, należy: 

a) zastosować rozwiązania techniczne służące zminimalizowaniu wpływu na istniejące urządzenia oraz 

istniejące zagospodarowanie terenu, 

b) zastosować rozwiązania techniczne i konstrukcyjne zapewniające bezpieczeństwo ludzi i zwierząt 

przebywających w granicach pasa technologicznego; 

4) ustala się zachowanie systemu melioracyjnego, przy czym dopuszcza się budowę lub przebudowę systemu 

melioracyjnego, jego przełożenie lub zastosowanie innych rozwiązań regulujących gospodarkę gruntowo-

wodną; 

5) w przypadku projektowania budowli o wysokości równej i większej od 50 m n.p.t., przed wystąpieniem 

o decyzję o pozwolenie na budowę, należy powiadomić odpowiednie organy zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

§ 15.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej ustala się: 

1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem za pośrednictwem dróg publicznych, dróg wewnętrznych, 

dojść, dojazdów, posiadających połączenie z zewnętrznym układem komunikacyjnym – leżącym poza 

granicami planu – bezpośrednie, pośrednie lub na zasadzie służebności gruntowej; 

2) dla terenu drogi publicznej zbiorczej, oznaczonego na rysunku symbolem KDZ: 

a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem, 

b) lokalizację budowli drogowych, w tym jezdni, o minimalnej szerokości jak dla dróg przeciwpożarowych, 

c) lokalizację przewodów linii 110 kV; 

3) dla terenu drogi publicznej lokalnej, oznaczonego na rysunku symbolem KDL: 

a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem, 

b) lokalizację budowli drogowych, w tym jezdni, o minimalnej szerokości jak dla dróg przeciwpożarowych, 

c) lokalizację przewodów linii 110 kV; 

4) dla terenu drogi publicznej dojazdowej, oznaczonego na rysunku symbolem KDD: 

a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem, 
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b) lokalizację budowli drogowych, w tym jezdni, o minimalnej szerokości jak dla dróg przeciwpożarowych, 

c) lokalizację przewodów linii 110 kV; 

5) zachowanie ciągłości powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie 

dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) możliwość skablowania oraz prowadzenia robót budowlanych przy istniejących obiektach i urządzeniach 

infrastruktury technicznej; 

7) realizacja miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji odbędzie się na warunkach określonych w przepisach odrębnych. 

§ 16.  Nie podejmuje się ustaleń w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów. 

§ 17.  Określa się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1%. 

§ 18. W granicach obszaru objętego niniejszą uchwałą, tracą moc: 

1) uchwała Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsiach Dziećmierowo, Runowo, Pierzchno 

i Kromolice, w części dotyczącej lokalizacji napowietrznej czterotorowej linii energetycznej wysokiego 

napięcia 2 x 400 kV + 2 x 220 kV po trasie istniejącej linii wysokiego napięcia 220 kV Plewiska – Konin 

(Dz. U. Woj. Wlkp. z 2002 r., Nr 174, poz. 5347); 

2) uchwała Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części 

wsi Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap I (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 3833). 

§ 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 XLI / 556 / 2017 

Rady Miasta i Gminy Kórnik 

z dnia 29 listopada 2017 r. 
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