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UCHWA£A Nr IX/90/2007 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 30 maja 2007 r.
w sprawie: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Przylesie II w Borówcu, gmina Kórnik
Na podstawie art. 20 ust.1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr. 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2
pkt. 5 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) i uchwa³y Rady Miejskiej w Kórniku nr LVIII/615/
2006 z dnia 26 lipca 2006 r., Rada Miejska w Kórniku uchwala
co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê Zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Przylesie II w Borówcu, gmina Kórnik
- zwan¹ dalej zmian¹ planu miejscowego.
Przedmiotem zmiany planu miejscowego (treæ uchwa³y)
jest zmiana zapisu ustaleñ uchwa³y nr XIII/113/99 z dnia
30.06.1999 r., og³oszonej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego nr 56, poz. 1187, z dnia 10.10.1999 r.,
zawartych w §7 ust. 3, pkt 1, 2), - s¹ to nastêpuj¹ce ustalenia:
1) Dla terenu objêtego zmian¹ planu miejscowego obowi¹zuje odprowadzenie cieków poprzez pobudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na podstawie opracowanych programów i projektów technicznych, dotycz¹cych
tych inwestycji, na terenie wsi Borówiec  jako jednolitego
systemu odprowadzaj¹cego cieki sanitarne do oczyszczalni cieków oraz cieków deszczowych odprowadzonych do stosownego obiektu.
2) Przy opracowywaniu programów i projektów wymienionych inwestycji obowi¹zuje wspó³praca inwestora, dysponentów sieci kanalizacyjnych, projektantów i realizatorów
inwestycji.
3) Ustala siê obowi¹zek przystosowania zamierzeñ inwestycyjnych (kanalizacyjnych) do istniej¹cej sytuacji przestrzennej i wymogów technicznych oraz istniej¹cego stanu
zagospodarowania terenu.
4) Lokalizacja przepompowni cieków nie jest precyzowana
na poszczególnych dzia³kach, musi byæ dostosowana do
wymogów ca³ej sieci kanalizacyjnej i sytuowana w stosownych miejscach wolnych od zabudowy.
5) Do czasu pobudowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê mo¿liwoæ pobudowania na dzia³kach szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych na cieki sanitarne z obowi¹zkiem wywozu cieków do punktu zlewczego.
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Niezale¿nie, czy na obszarze objêtym zmian¹ planu miejscowego wystêpuj¹ lub nie wystêpuj¹ zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne objête ochron¹ konserwatorsk¹
- ustala siê obowi¹zek  przed uzyskaniem pozwolenia na
budowê  uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac ziemnych zwi¹zanych
z zagospodarowaniem lub zabudowaniem terenu, celem ustalenia obowi¹zuj¹cego inwestora zakresu prac archeologicznych.
3.

Inne ustalenia

1) Nale¿y uwzglêdniæ w obszarach projektowania i realizacji
kanalizacji uwarunkowañ wynikaj¹cych z po³o¿enia wsi
Borówiec w obszarze chronionego krajobrazu.
2) W etapach projektowania i realizacji kanalizacji nale¿y
uwzglêdniæ wystêpowanie w obszarze wsi Borówiec
urz¹dzeñ: melioracyjnych, wodoci¹gowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i innych nie
wymienionych, które nale¿y chroniæ przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.
3) Nale¿y przewidzieæ miejsce na u³o¿enie przewodów kanalizacyjnych w pasach drogowych, w terenie ogólnodostêpnym dla czynnoci eksploatacyjnych z mo¿liwoci¹
dojazdu sprzêtu specjalistycznego. Dotyczy to ulic (dróg)
stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub Gminy oraz
dróg u¿yczonych przez W³acicieli wpisem do Ksiêgi Wieczystej o ograniczonym u¿ytkowaniu drogi na rzecz gestora sieci w zakresie lokalizacji i eksploatacji uzbrojenia.
Nale¿y uwzglêdniæ strefy ochronne (teren wolny od zabudowy i wysokich nasadzeñ) ci¹gów kana³ów, które wynosz¹
3 m od krawêdzi kana³u na obie strony.
§2. Trac¹ moc dotychczasowe zapisy ustaleñ zmiany planu miejscowego, dotycz¹ce odprowadzenia cieków  obowi¹zuj¹ zapisy ustaleñ zawarte w niniejszej uchwale.
§3. Traci moc ustalenie graficzne w rysunku planu dotycz¹ce terenu urz¹dzeñ usuwania cieków, symbol NO. Rysunek planu stanowi za³. Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kórnik.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni, od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() Irena Kaczmarek
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr IX/90/2007
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 maja 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY
Przedmiotowy projekt zmiany planów zagospodarowania
przestrzennego zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du w
terminie od 19 kwietnia 2007 r. do 14 maja 2007 r.
W dniu 11 maja 2007 r. odby³a siê dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze
zm.) uwagi by³y przyjmowane do 28 maja 2007 r.
W ustawowym terminie, nie wniesiono ¿adnych uwag, w
zwi¹zku z tym, Rada Miejska w Kórniku nie podejmuje rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr IX/90/2007
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 maja 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Kórniku okrela nastêpuj¹cy sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy oraz zasady
ich finansowania.
§1. 1. Sposób realizacji inwestycji:
1) wykonanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na podstawie opracowanych programów i projektów
technicznych, dotycz¹cych tych inwestycji, na terenie wsi
Borówiec  jako jednolitego systemu odprowadzaj¹cego
cieki sanitarne do oczyszczalni cieków oraz cieków
deszczowych odprowadzonych do stosownego obiektu 
inwestycja wspó³finansowana przez Gminê Kórnik oraz
operatora sieci firmê Aquanet.

2. Realizacja inwestycji musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami.
3. Sposób realizacji inwestycji mo¿e ulec modyfikacji
wraz z dokonuj¹cym siê postêpem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasad¹ stosowania najlepszej dostêpnej techniki.
4. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury
technicznej inwestycji innych ni¿ wymienione w ust. 1 odbywaæ siê bêdzie na podstawie umów zawieranych pomiêdzy
zainteresowanymi stronami.
§2. 1. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej nale¿¹cej do zadañ w³asnych gminy, podlega
przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.).

