
WARSZTATY DOTYCZĄCE LOKALIZACJI CMENTARZA
W GMINIE KÓRNIK 30 PAŹDZIERNIKA 2017 r., GODZ. 18:00

SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIONKACH

Plan warsztatów dotyczą cych lokalizacji cmentarza na terenie gminy Kórnik

18:00 – przywitanie uczestników
18:00 – 18:10 - informacja o etapie prac nad zmianą studium dla północno-zachodniej      

części Gminy Kórnik
18:10 – 18:30 - omówienie lokalizacji cmentarza, którego lokalizację wyznaczono w

obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z 
2014 r.

18:30 – 19:00 - wskazanie trzech alternatywnych lokalizacji dla cmentarza na terenie 
gminy Kórnik wraz z omówieniem położenia

19:00 – 20:00 - dyskusja na temat lokalizacji cmentarza na terenie gminy Kórnik 
połączona z oceną jego alternatywnych lokalizacji



Na podstawie uchwały RM nr XXIII/295/2004 z 
dnia 31.03.2004 r. w latach 2004-2005 

opracowano projekt zmiany studium dla 
obszaru wsi Borówiec, Kamionki i Szczytniki.





W okresie wyło żenia projektu do publicznego 
wglądu w roku 2005 zło żono 9 uwag, w tym 

m.in. przez Rad ę Sołeck ą wsi Kamionki i 
Szczytniki oraz mieszka ńców Borówca i 

Kamionek



Złożone uwagi dotyczyły m.in. 
rozdzielenia terenu ZC/US, utworzenia 

terenów zaplecza sportowo-
rekreacyjnego na terenie US, okre ślenia 
maksymalnej powierzchni cmentarza i 
określenia jego lokalizacji w płd-wsch
części terenu ZC oraz przebiegu linii 

elektroenergetycznej 2x220+2x400 kV



W okresie powtórnego wyłożenia 

studium w roku 2008 złożono 169 

uwag, w tym m.in. przez rady 

Sołeckie Borówca, Kamionek i 

Skrzynek, organizacje społeczne oraz 

mieszkańców Borówca, Kamionek i 

Skrzynek



Złożone uwagi nie dotyczyły zachowania lub 
zmiany przeznaczenia terenów US oraz ZC/US,
dotyczyły głównie zapisów dot. przebiegu linii 

2x220+2x400 kV





W roku 2010 przystąpiono do opracowania mpzp







Po opublikowaniu ogłosze ń o przyst ąpieniu do 
opracowania mpzp wpłyn ęły 2 wnioski osób 
fizycznych. Wnioski dotyczyły m.in. przeznaczenia 
terenu US na pas wysokiej zieleni, pas niskiej 
zieleni, teren drogi pieszo- rowerowej, teren 
przeznaczony na obiekty sportowe i place zabaw, 
droga pieszo- rowerowa, teren przeznaczony na 
obiekty słu żby zdrowia, teren przeznaczony pod 
amfiteatr, teren przeznaczony na górk ę

saneczkow ą, teren przeznaczony na ścieżkę
zdrowia, teren przeznaczony na parking,
dopuszczenie utworzenia, zasilanego sztucznie 
lub wodami oczka wodnego, pełni ącego zim ą

funkcj ę naturalnego lodowiska.



Po opracowaniu projektu mpzp, w okresie 
od dnia 2.03.2012 r. do dnia 30.03.2012 r.,

projekt był wyło żony do publicznego 
wglądu.











W okresie  wyłożenia  złożono 9 

uwag, w tym m.in. przez radę Sołecką

Kamionek , Stowarzyszenie Linia 

„Lasem 1000” oraz mieszkańców 

Borówca i Kamionek 



Złożone uwagi nie dotyczyły zachowania lub 
zmiany przeznaczenia terenów US oraz ZC/US,
dotyczyły głównie zapisów dot. przebiegu linii 

2x220+2x400 kV



W dniu 27.03.2013 r. Rada Miejska podj ęła 
uchwał ę nr XXXII/367/2013 umo żliwiaj ącą

opracowanie planu w 2 etapach





W okresie od dnia 17.03.2014 r. do dnia 
14.04.2014 r., projekt etapu I był wyło żony 

do publicznego wgl ądu.









W okresie  wyłożenia nie złożono uwag. W dyskusji 

publicznej wzięło udział 2 mieszkańców Kamionek-

wniosków nie złożono.



W dniu 25.06.2014 roku Rada Miejska w Kórniku 

zatwierdziła plan ( I etap)



Obszar planu pod cmentarz – 8,20 ha

Część grzebalna – 5,50 ha



Obszar planu pod cmentarz – 8,20 ha

Część grzebalna – 5,50 haObszar w promieniu 770 m od granicy cz ęści grzebalnej



Alternatywne lokalizacje



Kamionki

Dziećmierowo

Czołowo



Kamionki dz. 468/3(ANR),
468/5(ANR) i 468/6(SKR)
łączna pow. 10,41 ha



4,95ha

3,96ha

1,50ha

Kamionki dz. 468/3(ANR),
468/5(ANR) i 468/6(SKR)
łączna pow. 10,41 ha



Kamionki dz. 468/3(ANR),
468/5(ANR) i 468/6(SKR)
łączna pow. 10,41 ha



Kamionki dz. 468/3(ANR),
468/5(ANR) i 468/6(SKR)
łączna pow. 10,41 ha



Czołowo dz. 183/3(ANR/SKR)
łączna pow. 11,2392 ha



Czołowo dz. 183/3(ANR/SKR)
łączna pow. 11,2392 ha



Czołowo dz. 183/3(ANR/SKR)
łączna pow. 11,2392 ha



Dziećmierowo dz. 297/6, 297/8 i 297/9
łączna pow. 2,7747 ha wł. Gmina



Dziećmierowo dz. 297/6, 297/8 i 297/9
łączna pow. 2,7747 ha wł. Gmina



Dziećmierowo dz. 297/6, 297/8 i 297/9
łączna pow. 2,7747 ha wł. Gmina



Mapy hydrograficzne





Borówiec



Kamionki



Czołowo



Dziećmierowo


