
Zadania, które zostały zweryfikowane negatywnie 

 

1. ROZBUDOWA ULICY STANISŁAWA MICHAŁOWSKIEGO W KÓRNIKU 

Kórnik ulica Stanisława Michałowskiego na odcinku od ul. Wincentego Witosa do ul. 
Kazimierza Fludry, nr działek: 326/34, 326/16, 326/46. 

Budowa asfaltowej drogi wraz z chodnikiem, odpływami kanalizacyjnymi umożliwiających 
odprowadzanie wody deszczowej oraz oświetlenie drogi. 

Przeprowadzone prace mają poprawić jakość  drogi dojazdowej do lokali mieszkalnych oraz 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach. 

Celem realizacji jest rozbudowa ulicy Michałowskiego. Umożliwi to bezkolizyjne 
przemieszczanie się samochodów (obecnie odbywa się ruch wahadłowy) oraz podniesie 
poziom bezpieczeństwa dla pieszych. Na osiedlu Bnińskim mieszka ponad 700 osób co  
w większości stanowią rodzinny z małymi dziećmi. W chwili obecnej żadna z dwóch dróg 
dojazdowych do osiedla nie posiada chodnika oraz asfaltowej jezdni. Mieszkańcy osiedla  
w celu dojścia do  środków komunikacji publicznej, punktów handlowego, lekarza itp. 
korzystają z wydeptanych ściieeżżeekk  pprrzzeezz  ppoollee  oorraazz  ddrróógg  sszzuuttrroowwyycchh..  DDzieci na co dzień 
chodzące na zajęcia szkolne muszą przed jadącymi samochodami uciekać w pole zboża, gdyż 
nie ma wyznaczonego chodnika.  

Ponadto realizacja powyższego projektu pozwoli na zmniejszenie mechanicznych uszkodzeń 
pojazdów spowodowanych nierównościami drogi oraz wystającymi włazami kanalizacyjnymi. 
Widoczność na drodze po zmroku jest bardzo ograniczona. 

Nowa droga jest kluczowym elementem dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz 
wszystkich użytkowników drogi przy ulicy Michałowskiego. Wpływ na to będzie miała 
budowa jezdni z wydzielonym chodnikiem oraz oświetleniem terenu przyległego. 

Michał Łuczak  

UZASADNIENIE ODRZUCENIA WNIOSKU: 

Zadanie obejmuje w części zgłoszenia działki, które stanowią własność prywatną i zgodnie  

z rozdziałem 2, paragraf 4, pkt 4, lit. a Zasad BOGK 2017,  nie mogą być na nich realizowane zadania 

zgłaszane do BOGK. Natomiast działka nr 326/16, stanowiąca własność gminy jest przewidziana do 

realizacji przez Miasto i Gminę Kórnik razem z budową dróg na osiedlu przy ul. Witosa (obecnie 

zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej). 

 

2. ŚCIEŻKA SPACEROWO – ROWEROWA BŁAŻEJEWKO – BNIN 

Od Błażejewko Ośrodek przez Osiedle domków Błażejewko, wieś Błażejewo do ul. Śremskiej 

w Bninie .W/w ścieżka miała by przebiegać przy brzegu jeziora Bnińskiego. 

Długość Ścieżki to ok. 3000 m. 
Wyznaczenie trasy przebiegu ścieżki przez geodetów. 
Wyrównanie terenu ,utwardzenie materiałem sypkim/np. kruszywem. 



W/w ścieżka umożliwiłaby bezpieczny dojazd rowerowy oraz dojście pieszych / także  
z wózkami dziecięcymi /do Kórnika poprzez połączenie ze ścieżką Kórnicką przy jeziorze 
Kórnickim. A także w drugim kierunku dla mieszkańców Kórnika, Bnina i turystów  
z Kórnika do Błażejewka wzdłuż jeziora Bnińskiego 

Ścieżka spacerowo-rowerowa umożliwiłaby bezpieczny dojazd lub spacer do Kórnika poprzez 
wykorzystanie  już istniejącej Ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora Kórnickiego. 

Obecnie mieszkańcy w byłym ośrodku wypoczynkowym ,mieszkańcy osiedla domków 
jednorodzinnych z Błażejewka oraz mieszkańcy Błażejewa nie mają żadnej bezpiecznej drogi 
rowerowej oraz spacerowej do Bnina, muszą korzystać z drogi asfaltowej po której też jeżdżą 
autobusy oraz ciężarówki bez żadnego pobocza, co stwarza duże niebezpieczeństwo 
wypadku. 

W odwrotnym kierunku mieszkańcy Kórnika, Bnina oraz turyści mieli by możliwość 
łatwiejszego dojazdu do Jeziora Bnińskiego  oraz korzystania z jego uroku. 

Zbigniew Taczała 

 

UZASADNIENIE ODRZUCENIA WNIOSKU: 

Proponowany przebieg zgłoszonego zadania dotyczy gruntów nad Jeziorem Bnińskim, które 
nie stanowią własności Gminy Kórnik i zgodnie z rozdziałem 2, paragraf 4, pkt 4, lit. a Zasad BOGK 
2017. 

 

3. BUDOWA CHODNIKA UL. SZKOLNA OD UL. SZAFIROWEJ DO UL. POZNAŃSKIEJ 
 
Robakowo, ul. Szkolna nr dz. 178, 179, 180/2, 180/4 i 180/6. 
Budowa chodnika o szerokości 1,5 m z kostki brukowej w celu poprawy bezpieczeństwa. 
Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców i osób poruszających  
się po ul. Szkolnej. Ulica prowadzi do wielu zakładów pracy znajdujących się na naszym terenie gdzie 
jeździ wiele samochodów.  

 Andrzej Surdyk 
 

UZASADNIENIE ODRZUCENIA WNIOSKU: 

Zadanie obejmuje w części zgłoszenia działki, które stanowią własność prywatną i zgodnie  
z rozdziałem 2, paragraf 4, pkt 4, lit. a Zasad BOGK 2017,  nie mogą być na nich realizowane zadania 
zgłaszane do BOGK. 
 
 

4. NOWY PORZĄDEK NA BNIŃSKIM RYNKU – POPRAWA ESTETYKI  

I FUNKCJONALNOŚCI   

Rynek w Kórniku-Bninie – ul. Rynek. Działka 170 – obwód 04 Bnin.  

Celem projektu jest poprawa estetyki i funkcjonalności płyty rynku w Bninie, uporządkowanie ruchu 

pojazdów poprzez wyznaczenie bezkolizyjnego wjazdu i wyjazdu z rynku. Racjonalne wykorzystanie 



miejsc parkingowych. Ułożenie na nowo zabytkowego bruku, zmianie kształtu wysepki znajdującej się 

pośrodku rynku.  

Modernizacja przystanku autobusowego (kierunek Poznań) poprzez przebudowę zatoki autobusowej 

oraz postawienie   nowej wiaty przystankowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 

seniorów. 

Realizacja  w/w prac  znacząco wpłynie  na funkcjonowanie  rynku, podniesie jego walory turystyczne  

i estetyczne, ułatwi  dostęp do podmiotów działających  w obrębie Rynku (sklepy, poczta, bank, 

ratusz). 

Z uwagi na wartość historyczną oraz kulturową bnińskiego rynku należy podjąć się wykonania prac 
zmierzających do  poprawy estetyki i funkcjonalności płyty rynku w Bninie. Rynek w Bninie jest 
miejscem aktywności całej wspólnoty lokalnej ze względu na to, że przez rynek  przechodzą wszystkie 
główne trakty komunikacyjne do: kościoła, sklepów, szkoły, przedszkola, droga do cmentarza itp. 

Krystyna Janicka 

UZASADNIENIE ODRZUCENIA WNIOSKU: 

Ze względu na fakt,  iż rynek w Bninie znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej, realizacja 

zadania wymagałaby uzgodnienia i uzyskania decyzji Konserwatora Zabytków. W przypadku odmowy 

uzgodnienia proponowanego projektu zadanie nie mogłoby zostać zrealizowane.  

Konieczne też byłoby opracowanie stałej organizacji ruchu i uzgodnienie jej w Starostwie Powiatowym 

w Poznaniu.  

Uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień nie pozwoliłoby wykonać zadania w terminie wskazanym  

w Zasadach BOGK. 

Ponadto przystępując do przełożenia bruku celowym byłoby przebudowanie infrastruktury  

podziemnej, co znacznie podnosi koszt inwestycji przekracza środki dopuszczone w BOGK .  

 

5. ŚCIEŻKA PIESZO – ROWEROWA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIONKACH 

OD UL. KAMIENNEJ DO UL. MIECZEWSKIEJ. 

 

Kamionki, obwód geodezyjny Nr 13. 

 

Całkowita długość ścieżki to 1392 m. Odcinek I długości ca 576 m z prowizorycznie utwardzonym 

gruntem do czasu uregulowania stanu prawnego. Odcinek II o długości 816 m z ułożonym dywanikiem 

asfaltowym na solidnej podbudowie i zabezpieczeniem by służyła tylko pieszym i rowerzystom. 

 

Efektem wybudowania ścieżki (pieszo rowerowej od ulicy Kamiennej do ulicy Mieczewskiej – będzie 

bezpieczny dojazd młodzieży do szkoły,  przede wszystkim z Borówca i Borówca Nowego oraz  

z Osiedla Długiego w Kamionkach i miedzy innymi z rejonu ulic Leśny Zakątek, Na Skraju Lasu, 

Laskowa. 

Ścieżka byłaby dla rowerzystów przedłużeniem ul. Spółdzielczej w Borówcu. 



Ulica Spółdzielcza a wcześniej ulica Deszczowa w Borówcu przechodzi w Kamionkach nie mając  

(na wprost) dalszego połączenia. 

Jej wybudowanie odciążyłoby rowerzystów z mniej komfortowej jazdy chodnikami przy ul. Głównej  

i ul. Poznańskiej przy licznych drogach i wjazdach dojazdowych. 

Dotychczas jest brak połączenia drogowego pomiędzy ul. Kamienną a ulicą Mieczewską  

w Kamionkach.   

Obszary rolne pomiędzy w/w ulicami to tereny o podstawowej funkcji – zabudowy mieszkaniowej. 

Mieszkańców będzie przybywać a tym samym coraz więcej dzieci będzie z tego rejonu uczęszczać do 

szkoły. Obecnie uczniowie mieszkający przy ul. Leśny Zakątek, mają szkołę na wyciagnięcie ręki – idąc 

do szkoły muszą dwukrotnie więcej nadłożyć drogi (polnej drogi z ruchem samochodów osobowych  

i budowlanych). 

65% długości proponowanej ścieżki to według geodezyjnej kategorii – to są drogi. Drogi we władaniu 

Gminy Kórnik. 

W pierwszym odcinku ścieżki – odcinek I. (od ul. Kamiennej, działki 257/1 – 1044) przebiegałaby ona 

pod „znaną” linią elektroenergetyczną. Obszar ten, jak sądzę, nie będzie przeznaczony od zabudowę 

mieszkalną. 

W związku z przystąpieniem (przez Urząd Miasta i Gminy Kornik) do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (mpzp) terenu na zachód od ulicy Kamiennej w Kamionkach i nie 

mając dotychczas opracowanego projektu – to włączenie ścieżki do mpzp byłoby jak najbardziej 

zasadne.  W przypadku uwzględnienia w mpzp połączenia drogowego pomiędzy ulicą Kamienną  

a ulicą Spacerową w Kamionkach to ścieżka rowerowa w docelowym jej zagospodarowaniu mogłoby 

przebiegać po jej południowej części. 

Do czasu uregulowania stanu prawnego tego odcinka ścieżki (odcinek I.ca 576m) – to, po 

porozumieniu z jednym prywatnym właścicielem gruntu i Nadleśnictwem Babki można by wydzielić 

pas szerokości co 3m gruntu i walcem wyrównać.   

Drugi odcinek ścieżki o łącznej długości 816 m jest we władaniu Gminy w 92,5% długości i geodezyjnie 

zaklasyfikowanej jako droga. Jedynie 61 m (7,5%) jest własnością prywatną przebiegającą pomiędzy 

działkami i stanowi jakby miedzę. Jest przedłużeniem drogi gminnej – działki 323. 

Pragnąc wybudować i umożliwić bezpieczny rowerowy dojazd do szkoły Gmina winna przejąć na 

własność ca 200m2. 

Proponowane zadanie to utwardzenie odcinka ścieżki na długości 816 m wraz z ułożeniem dywanika 

asfaltowego na szerokości 2,5 m i zabezpieczeniem by służyła tylko pieszym i rowerzystom. 

Przebieg ścieżki przez teren leśny (działki 1044) jak również przy terenie leśnym 9działka 301/9  

i 323)nie koliduje z rosnącymi drzewami. Jedynie należałoby wyciąć nisko zwisające na ścieżkę gałęzie. 

Przedstawiając proponowany przebieg ścieżki rowerowej do szkoły podstawowej, przede wszystkim, 

uwzględniłem już istniejący stan zapisów geodezyjnych. Z całej planowanej długości ścieżki 1392 m- 

zgodnie z zapisami geodezyjnymi: drogą jest 908 m.     

   

Radosław Konieczny 

 

UZASADNIENIE ODRZUCENIA WNIOSKU: 

Zadanie obejmuje w części zgłoszenia działki, które stanowią własność prywatną i zgodnie  

z rozdziałem 2, paragraf 4, pkt 4, lit. a Zasad BOGK 2017,  nie mogą być na nich realizowane zadania 

zgłaszane do BOGK. 


