


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą północny 

zachód gminy, tj. obszar obrębów:  

 

Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin  

oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, 

Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro  

i Dziećmierowo na zachód od trasy S11 
 

Miasto i Gmina Kórnik 



Obszar objęty przystąpieniem  

do sporządzenia zmiany studium 



CO TO JEST STUDIUM ? 



STUDIUM 

• Składa się z części tekstowej i graficznej 

• Jest sporządzone dla całej gminy 

• Nie jest aktem prawa miejscowego 

• Określa politykę przestrzenną gminy, kierunki 
zagospodarowania 

• Ma charakter ogólny, określa gdzie mają być 
zlokalizowane tereny mieszkaniowe, zieleń, 
aktywizacja gospodarcza 

• Podlega dalszemu uszczegółowieniu w planach 
miejscowych 



PARTYCYPACJA SPOŁECZNA  

W PLANOWANIU 

    Zarówno podczas powstawania / zmiany 
studium lub planu miejscowego, wszystkie 
zainteresowane osoby mają możliwość 
udziału w procedurze planistycznej.  



Po ukazaniu się ogłoszenia o podjęciu uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
dokumentu, do procedury można składać 
wnioski. Decyzję o sposobie rozpatrzenia 
wniosków podejmuje Burmistrz - poprzez 
uwzględnienie lub odrzucenie. 



Następnie projekt dokumentu przechodzi  

etap opiniowania i uzgadniania 

(z instytucjami wg ustawy).  



Kolejnym etapem jest wyłożenie projektu do 
publicznego wglądu. Zainteresowane osoby 
mają wtedy okazję do zapoznania się                          
z projektem i złożenia uwag.  

 



W czasie wyłożenia organizowana jest dyskusja 
publiczna, podczas której można zgłaszać 
uwagi, które zapisane zostaną m.in. w 
protokole. Wszystkie uwagi rozstrzyga 
Burmistrz; może je uwzględnić lub nie 
uwzględnić. Jeśli którąś z uwag nie uwzględni, 
to będzie ona rozpatrywana ponownie przez 
Radę Miejską, przed uchwaleniem projektu. 



CO TO JEST PLAN ? 



PLAN MIEJSCOWY 

• Jest lokalnym aktem prawa 
• Sporządza go Burmistrz a uchwala Rada Gminy 
• Składa się z części tekstowej i graficznej 
• Reguluje co można zabudować a czego nie 
• Określa zasady kształtowania zabudowy 
• Chroni ludzi przed hałasem, spalinami i nadmiernym 

zagęszczeniem zabudowy 
• Chroni parki i skwery przed wycięciem drzew 
• Chroni stawy, jeziora, kanały przed zasypaniem 
• Chroni zabytki przed zniszczeniem 
• Wytycza układ komunikacyjny 
• Informuje o tym co może zdarzyć się w otoczeniu 
• Nie może naruszać ustaleń studium 

 
 
 



PO CO MI PLAN? 

• Aby poprawie uległa jakość otoczenia 

• Aby zmusić inwestorów do zachowania 
architektonicznego ładu i porządku 

• Aby chronić przed zabudową tereny cenne 
przyrodniczo 



STUDIUM 

• Określa politykę przestrzenną 
gminy 

 
 

 

 

 

• Jest opracowywane dla całej gminy 
 

 

• Nie jest aktem prawa miejscowego 

• Sporządza się w skali od 1:5 000 do 
1:25 000 

• Nie podlega publikacji                              
w Dz.U.Woj.Wlkp. 

MPZP 

• Ustala przeznaczenie terenu, 
rozmieszczenie inwestycji celu 
publicznego oraz określa sposób 
zagospodarowania i warunki 
zabudowy terenu 

• Jest sporządzany dla wybranego  
fragmentu gminy 

• Jest aktem prawa miejscowego 

• Sporządza się w skali 1:1000                  
(lub 1:500, 1:2000, 1:5000) 

• Podlega publikacji                                     
w Dz.U.Woj.Wlkp. 

 

 
- Uchwałę o przystąpieniu podejmuje Rada Gminy 
- Posiada część tekstową i część graficzną 
- Sporządza Burmistrz 
- Uchwala Rada Gminy 



PROCEDURA SPORZĄDZANIA STUDIUM: 

1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 

2. I KONSULTACJE SPOŁECZNE 

3. Zbieranie wniosków do projektu studium (przez co najmniej 21 dni) 

4. Rozpatrzenie wniosków przez Burmistrza i sporządzenie projektu 

studium 

5. Opiniowanie wewnętrzne z jednostkami Urzędu 

6. Opiniowanie i uzgadnianie projektu zmiany studium 

7. Wyłożenie projektu studium do PUBLICZNEGO wglądu  
(-przez co najmniej 21 dni i przeprowadzenie w tym czasie  

      DYSKUSJI PUBLICZNEJ 
      - możliwość składania uwag do projektu zmiany studium – przez co najmniej   

      21 dni od zakończenia okresu wyłożenia projektu do publicznego wglądu) 

8. Składanie uwag do projektu studium w określonym w ogłoszeniu 

terminie 

9. Rozpatrzenie uwag przez Burmistrza 

10. Uchwalenie studium przez Radę Gminy 
 



1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 

2. I KONSULTACJE SPOŁECZNE 

3. Zbieranie wniosków do projektu studium (przez co najmniej 21 dni) 

4. Rozpatrzenie wniosków przez Burmistrza i sporządzenie projektu 

studium 

5. Opiniowanie wewnętrzne z jednostkami Urzędu 

6. Opiniowanie i uzgadnianie projektu zmiany studium 

7. Wyłożenie projektu studium do PUBLICZNEGO wglądu  
(-przez co najmniej 21 dni i przeprowadzenie w tym czasie dyskusji 

DYSKUSJI PUBLICZNEJ   

- możliwość składania uwag do projektu zmiany studium – przez co najmniej 

21 dni od zakończenia okresu wyłożenia projektu do publicznego wglądu) 

8. Składanie uwag do projektu studium w określonym w ogłoszeniu 

terminie 

9. Rozpatrzenie uwag przez Burmistrza 

10.Uchwalenie studium przez Radę Gminy 
 

PROCEDURA SPORZĄDZANIA STUDIUM: 

Informacja m.in. o: 

- powodach przystąpienia do sporządzania 
zmiany studium, 

- obszarze gminy objętym granicami 
uchwały o przystąpieniu, 

- aktualnych ustaleniach Studium dla 
przedmiotowego obszaru, 

- procedurze sporządzania studium, 

- terminie zbierania wniosków do projektu 
zmiany Studium, 

- wymogach formalnych, które winien 
spełniać wniosek 



1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 

2. I KONSULTACJE SPOŁECZNE 

3. Zbieranie wniosków do projektu studium (przez co najmniej 21 dni) 

4. Rozpatrzenie wniosków przez Burmistrza i sporządzenie projektu 

studium 

5. Opiniowanie wewnętrzne z jednostkami Urzędu 

6. Opiniowanie i uzgadnianie projektu zmiany studium 

7. Wyłożenie projektu studium do PUBLICZNEGO wglądu  
(-przez co najmniej 21 dni i przeprowadzenie w tym czasie dyskusji 

DYSKUSJI PUBLICZNEJ   

- możliwość składania uwag do projektu zmiany studium – przez co najmniej 

21 dni od zakończenia okresu wyłożenia projektu do publicznego wglądu) 

8. Składanie uwag do projektu studium w określonym w ogłoszeniu 

terminie 

9. Rozpatrzenie uwag przez Burmistrza 

10.Uchwalenie studium przez Radę Gminy 
 

Informacja m.in. o: 

- powodach przystąpienia do 
sporządzania zmiany Studium, 

- obszarze gminy objętym granicami 
uchwały o przystąpieniu, 

- aktualnych ustaleniach Studium, 

- procedurze sporządzania Studium, 

- PROJEKCIE STUDIUM, 

- terminie zbierania uwag 
mieszkańców do projektu zmiany 
Studium 

PROCEDURA SPORZĄDZANIA STUDIUM: 



DLACZEGO PRZYSTĘPUJEMY 

DO ZMIANY STUDIUM? 

•  Wprowadzenie wydanych dwz 

•  Wprowadzenie rzeczywistego przebiegu linii 

elektroenergetycznej 400 kV (korekta przebiegu na 

aktualnym rysunku studium) 

•  wprowadzenie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Wlkp. 

•  regulacja granic ,,łącznika ekologicznego” 

•  wskazanie obszarów zabudowy mieszkaniowej do 

usunięcia ze studium (nadmiar terenów mieszkaniowych) 



Obszar objęty przystąpieniem  

do sporządzenia zmiany Studium 



Plany w obszarze opracowania 

zmiany Studium 











Przystąpienia do planów lub zmian planów                 

w obszarze opracowania zmiany Studium 









STUDIUM MPZP 
Nie może naruszać  

ustaleń studium 

DECYZJA O WARUNKACH 

ZABUDOWY 
Nie musi być zgodna z ustaleniami 

studium (o przeznaczeniu i parametrach 

zabudowy decyduje analiza urbanistyczna) 

A decyzje o warunkach zabudowy? 

= 

= 
 



Diagnoza podstawowych problemów 



 



 



 







 

MPZP 

na studium 



 



Ogłoszenie o podjęciu uchwały  

ukazało się w ,,Kórniczaninie”  

26 maja 2017 r. 

Wnioski można składać 

od 9 czerwca 2017 r.  

do 24 lipca 2017 r. 



Jakie wymogi formalne  

powinien spełniać wniosek? 

1.Imię i nazwisko 

2.Adres 

3.Telefon (opcjonalnie) 

4.Przedmiot wniosku  

(+nr ewid. działki lub adres) 

5.Podpis 



Obszar objęty przystąpieniem  

do sporządzenia zmiany studium 



Dziękujemy za uwagę 


