
Projekt

z dnia  15  2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

 ....................
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 28  2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dachowa 
w rejonie ulicy  i Srebrnej, gmina Kórnik

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 503), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co 

§ 1. 1. Uchwala  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dachowa 

w rejonie ulicy  i Srebrnej, gmina Kórnik po stwierdzeniu,  nie narusza on 

Studium  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, 

zatwierdzonego  nr LV/450/98 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16 czerwca 1998 r. ze 

zmianami.

2. Integralnymi 

1)  nr 1 – rysunek miejscowego planu, opracowany w skali 1:1000;

2)  nr 2 -  Rady Miasta i Gminy Kórnik o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu;

3)  nr 3 -  Rady Miasta i Gminy Kórnik o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które  do 

 gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych;

4)  nr 4 - dokument elektroniczny  dane przestrzenne.

3. Granica obszaru  planem  na rysunku planu oraz na  nr 4.

§ 2.  w uchwale jest mowa o:

1) budynku gospodarczo -  -   przez to  budynek gospodarczy lub 

 obie te funkcje w dowolnych proporcjach;

2) budynku mieszkalno –  -  przez to  budynek z jednym lokalem 

mieszkalnym oraz jednym lokalem  o powierzchni  30% 

powierzchni  budynku;

3) dachu  -  przez to  dach o spadku do 12°;



4) nieprzekraczalnej linii zabudowy -  przez to 

 sytuowania  budynku od linii  terenu;

5) ogrodzeniu  -  przez to  ogrodzenie, w którym  powierzchni 

 wynosi nie  40%;

6) powierzchni  zabudowy -  przez to  powierzchni 

wszystkich kondygnacji w budynkach zlokalizowanych na  budowlanej;

7) powierzchni zabudowy -  przez to  powierzchni zabudowy wszystkich 

budynków i wiat zlokalizowanych na  budowlanej;

8) pylonie reklamowym -  przez to  wolno  reklamowe, 

 trwale z gruntem, o  nie  8,0 m i wymiarach w rzucie: nie 

 1,5 m x 0,5 m;

9)  -  przez to  której 

 zawiera  w granicach terenu inwestycji, na którym  ta jest 

prowadzona.

§ 3. 1. Ustala  przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy  oznaczony 

symbolem MN/U;

2) teren zabudowy  oznaczony symbolem U.

2. Linie  tereny o  przeznaczeniu lub  zasadach 

zagospodarowania  na rysunku planu.

§ 4. 1. W zakresie zasad ochrony i  przestrzennego, zasad 

krajobrazu oraz  z potrzeb  przestrzeni publicznych ustala 

1)  budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) zagospodarowanie pasów zieleni izolacyjnej, wyznaczonych na rysunku planu, 

 w postaci  i  o zwartej strukturze.

2. Dopuszcza 

1) obiektów  architektury;

2) 

3. Dopuszcza 

1)  lub  budynków, z zachowaniem zasad 

i parametrów jak dla nowej zabudowy, zgodnie z ustaleniami planu, przy czym geometria dachów 

rozbudowywanych lub nadbudowywanych  budynków 

geometrii dachów 

2)  budynków w  poza nieprzekraczalne linie zabudowy;



3) wydzielanie  o dowolnej powierzchni przeznaczonych pod  obiektów stacji 

transformatorowych lub przepompowni 

4. Zakazuje  lokalizacji:

1)  z  z prefabrykowanych elementów betonowych;

2) reklam, za  szyldów i pylonów reklamowych, zgodnie z ustaleniami planu.

§ 5. W zakresie zasad ochrony  przyrody i krajobrazu ustala 

1) zapewnienie dopuszczalnych poziomów  w  jak dla terenów 

mieszkaniowo –  na terenie MN/U;

2) zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami 

3)  i zakazów, zgodnie z przepisami  w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których  spalanie paliw dla celów grzewczych.

§ 6. W zakresie zasad  zabudowy oraz  zagospodarowania terenu 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy  oznaczonego symbolem MN/U

ustala 

1) dopuszczenie lokalizacji na  budowlanej:

a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno 

b) jednego budynku  albo budynku mieszkalno – 

c) jednego wolno  budynku gospodarczo -  o powierzchni zabudowy 

nie  50,0 m2,

d) wiat o  do 3,0 m,

e) jednego szyldu dla  gospodarczej, na ogrodzeniach lub elewacjach, 

o powierzchni ekspozycji reklamy nie  3,0 m2,

f) 

2)  budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  albo mieszkalno - 

 nie  10,0 m i nie  dwie kondygnacje nadziemne, w tym 

poddasze 

3)  budynku gospodarczo -  nie  5,5 m i nie  jedna 

kondygnacja nadziemna;

4)  zabudowy  budowlanej: nie  40%;

5)  zabudowy,  jako  powierzchni  zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni  budowlanej: od 0,0 do 1,2;

6)  biologicznie  na  budowlanej: nie  30%;

7)  nowo wydzielonej  budowlanej: 800,0 m2;



8) dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe o  nachylenia 

dachowych od 30° do 45°, z  pkt 9;

9) dopuszczenie stosowania dachów o dowolnym  nachylenia  dachowych nad 

wiatami oraz takimi  budynków, jak: wykusze, lukarny, zadaszenia  balkonów 

i tarasów oraz 

10)  miejsc do parkowania samochodów osobowych:

a) minimum dwa miejsca na jeden lokal mieszkalny,

b) minimum jedno miejsce na 50,0 m2 powierzchni  lokalu 

oraz budynku 

11)  miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w  zgodnie 

z wymaganiami  w przepisach 

§ 7. W zakresie zasad  zabudowy oraz  zagospodarowania terenu 

zabudowy  oznaczonego symbolem U ustala 

1) dopuszczenie lokalizacji na  budowlanej:

a) budynków  w tym handlowych o powierzchni  do 1500 m2,

b) jednego szyldu dla  w postaci tablicy reklamowej na 

elewacjach, o powierzchni ekspozycji reklamy nie  3,0 m2 albo pylonu 

reklamowego;

2)  budynków:

a) z dachem stromym: nie  10,0 m,

b) z dachem  nie  7,0 m;

3)  zabudowy  budowlanej: nie  40%;

4)  zabudowy,  jako  powierzchni  zabudowy 

w odniesieniu do powierzchni  budowlanej: od 0,0 do 1,2;

5)  biologicznie  na  budowlanej: nie  20%;

6)  nowo wydzielonej  budowlanej: 1000,0 m2;

7) dachy  lub strome dwuspadowe lub wielospadowe o  nachylenia 

 dachowych od 30° do 45°, z  pkt 8;

8) dopuszczenie stosowania dachów o dowolnym  nachylenia  dachowych nad 

takimi  budynków, jak: wykusze, lukarny, zadaszenia  wjazdów;

9)  miejsc do parkowania samochodów osobowych:

a) minimum jedno na 25,0 m2 powierzchni  budynku handlowego,

b) minimum jedno na 30,0 m2 powierzchni  budynku  innego 

handlowy;



10)  miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w  zgodnie 

z wymaganiami  w przepisach 

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

ochronie, na podstawie  przepisów, terenów górniczych, a  obszarów szczególnego 

 obszarów osuwania  mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych 

 w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa ustala  warunków i  z lokalizacji terenów 

 planem w granicach:

1)  Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 – Subzbiornik  – Gniezno;

2)  Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 - Dolina Kopalna Wielkopolska.

§ 9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz  w ich 

 w tym zakaz zabudowy, ustala  z lokalizacji 

sieci oraz  infrastruktury technicznej.

§ 10. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala 

1) dopuszczenie lokalizacji oraz prowadzenie robót budowlanych w zakresie  i sieci: 

 kanalizacyjnej, gazowej,  elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej 

w  wszystkich terenów  planem;

2) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych kontenerowych poza liniami zabudowy, 

z zachowaniem przepisów 

3)  sieci infrastruktury technicznej z  oraz zapewnienie 

 do sieci;

4) zaopatrzenie w  gaz,  i  - z sieci i  infrastruktury 

technicznej;

5) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - zgodnie z przepisami 

6) odprowadzanie  bytowych i  - zgodnie z przepisami 

§ 11. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala  do 

budowlanych z  drogi publicznej, w tym poprzez drogi 

§ 12. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,  i 

terenów ustalenia planu  lokalizacji obiektów  architektury, reklam i 

 moc do czasu  przez  Miasta i Gminy Kórnik  o której mowa 

w art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.



§ 13. Ustala  naliczeniu  o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w  30%.

§ 14. Wykonanie  powierza  Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

§ 15.  wchodzi w  po  14 dni od dnia jej  w Dzienniku 

Województwa Wielkopolskiego.

 Rady 
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski



 Nr 2 do  Nr 
Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 28  2022 r.

 Rady Miasta i Gminy Kórnik o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dachowa w rejonie 

ulicy  i Srebrnej, gmina Kórnik

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miasta i Gminy Kórnik 
nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do  do publicznego 

 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dachowa 
w rejonie ulicy  i Srebrnej, gmina Kórnik, ze  na to,  uwagi 
nie  wniesione.

 Rady 
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski



 Nr 3 do  Nr 
Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 28  2022 r.

 Rady Miasta i Gminy Kórnik o sposobie realizacji,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dachowa 

w rejonie ulicy  i Srebrnej, gmina Kórnik, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które  do  gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Rada Miasta i Gminy Kórnik 
rozstrzyga, co 

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej  podmioty, 

w kompetencji których  rozwój sieci:  kanalizacji sanitarnej, energetycznej 

i gazowej;

2) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych  - nie 

3) inwestycje realizowane  etapowo, w  od  przeznaczonych na 

nie 

§ 2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  przez:

1) wydatki z  gminy;

2)  inwestorów w finansowaniu w ramach  o charakterze cywilno – prawnym 

lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego, a 

3)  poprzez  gminy – w ramach m. in.: 

dotacji unijnych, dotacji  województwa, dotacji i  z funduszy celowych, 

kredytów i  bankowych lub innych 

 Rady 
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski



 Nr 4 do  Nr 
Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 28  2022 r.

Dokument elektroniczny  dane przestrzenne.



 Nr 1 do  Nr 
Rady Miasta i Gminy Kórnik

z dnia 28  2022 r.

 Rady 
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski



Uzasadnienie do  Nr ....................
Rady Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 28  2022 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla wsi Dachowa w rejonie ulicy  i Srebrnej, gmina Kórnik

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  i prowadzenie polityki przestrzennej 

na terenie gminy, w tym uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego,  do  gminy.

Przedmiotowy projekt miejscowego planu opracowany  zgodnie z  Nr 

XXXV/486/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie 

 do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wsi Dachowa w rejonie ulicy  i Srebrnej, gmina Kórnik. 

 w celu dostosowania zapisów  planu miejscowego do aktualnych 

potrzeb  z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy 

Kórnik.  obszar o powierzchni ok. 0,7 ha.

Zgodnie z  Studium  i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Kórnik obszar  miejscowym planem obejmuje w swych 

granicach tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy 

 (RM, MN, U).

W granicach opracowania  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru zlokalizowanego na  od ulicy  oraz w rejonie ulicy 

 Dachowa, gmina Kórnik,  nr L/689/2018 z dnia 28  2018 r.

Tereny  planem  w granicach obszaru  nr 32/96/p 

z 19.07.1996 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie  ropy naftowej i gazu ziemnego 

w rejonie  do 19.07.2024 r.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w uzasadnieniu przedstawia 

1) sposób realizacji wymogów  z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, to jest:



a) wymagania  przestrzennego, architektury i urbanistyki:  poprzez 

wyznaczenie linii  tereny o  przeznaczeniu i  zasadach 

zagospodarowania, wyznaczenie linii zabudowy oraz parametrów zabudowy zgodnie 

z ustaleniami studium,

b) walory architektoniczne i krajobrazowe:  poprzez zawarcie 

 sposób zagospodarowania poszczególnych terenów, wskazanie rodzaju 

obiektów budowlanych dopuszczonych do lokalizacji,  gabaryty nowej zabudowy oraz 

sposób jej sytuowania,

c) wymagania ochrony  w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i  poprzez zawarcie  sposób 

zaopatrzenia w media, gospodarowanie odpadami, odprowadzanie  bytowych 

i  wód opadowych i roztopowych, sposób wytwarzania energii cieplnej na 

cele ogrzewania budynków – zgodnie z przepisami  to jest  Nr 

XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego,  lub zakazów 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których  spalanie paliw,

d) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

 nie  w tym zakresie,  zgodnie z wnioskami 

i uzgodnieniami  organów nie  taka potrzeba,

e) wymagania ochrony zdrowia oraz  ludzi i mienia: 

poprzez zawarcie  dopuszczalne poziomy  w 

f) potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami:  poprzez zawarcie 

 miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w 

g) walory ekonomiczne przestrzeni:  poprzez  funkcji 

przy  drodze publicznej,

h) prawa  poprzez zawarcie takich  które nie 

negatywnego  na 

i) potrzeby  i  nie  w tym zakresie, 

 zgodnie z wnioskami, opiniami i uzgodnieniami  organów i instytucji 

nie  taka potrzeba,

j) potrzeby interesu publicznego:  poprzez  lokalizacji funkcji 

 dla lokalnej 



k) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej:  poprzez 

zawarcie  i  nowych sieci uzbrojenia terenu,

l) zapewnienie  w pracach nad miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, w tym przy  komunikacji elektronicznej: 

 poprzez  o  do  miejscowego 

planu i  o  projektu planu do publicznego  w prasie o 

lokalnym. Zarówno obwieszczenia, jak i  o  czy komplet dokumentów 

 do publicznego  zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej (BIP), o czym powiadomiono w  i obwieszczeniach,

m) zachowanie  i  procedur planistycznych:  poprzez 

zapewnienie  do dokumentacji planistycznej i  zapoznania 

z proponowanymi 

n)  zapewnienia odpowiedniej  i  wody do celów zaopatrzenia 

 poprzez  rozbudowy sieci 

2) sposób realizacji wymogów  z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (organ  interes publiczny i interesy prywatne, w tym 

 w postaci wniosków i uwag,  do ochrony  stanu 

zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a  analizy 

ekonomiczne,  i  interesy prywatne  we 

wnioskach, na podstawie których  o procedowaniu planu;

3) sposób realizacji wymogów  z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, to jest  przestrzennego, 

efektywnego gospodarowania  oraz walory ekonomiczne przestrzeni: 

nowej zabudowy zaprojektowano w sposób  wykorzystanie publicznego 

transportu zbiorowego;

4)  z wynikami Analizy  Studium 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego,  nr 1 do  nr XVI/190/2015 

Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie  Studium 

 i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kórnik oraz planów 

miejscowych: projekt planu jest zgodny z wnioskami  z przeprowadzonej 

analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kórnik;



5) sposób  uniwersalnego projektowania:  poprzez zawarcie 

 miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie 

pojazdów zaopatrzonych w 

6)  na finanse publiczne przedstawiono w prognozie skutków finansowych, 

 opracowanie 

Plan nie  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 

kulturowych, oraz dóbr kultury  z uwagi na brak wytycznych Powiatowego 

Konserwatora Zabytków w tym zakresie.

Plan nie  zasad  scalania i  na obszarze 

 planem nie zachodzi taka potrzeba.

W  z zachowaniem trybu  miejscowego planu, wymaganego 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zachowaniem  z 

 gminy,  w Studium  i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Kórnik  niniejszej  jest zasadne.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Kórnik

 Pacholski


