
Załącznik nr 1  

do Raportu 

o Stanie Miasta i Gminy Kórnik za 2019 rok 

 

 

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW                                            

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

L.p Numer uchwały i 

data podjęcia 

Tytuł uchwały 

1 XXVIII/185/96 

1996-07-09 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

aktywizacji gospodarczej Gądki-Robakowo 

2 XXXII/203/96 

1996-10-29 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Robakowo- działka 206/2-5 

3 XXXIII/213/1996 

1996-11-28 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej Borówiec I (działki nr 233, 247/12) 

4 XXXIII/214/1996 

1996-11-28 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej Borówiec I (działka nr 253/34) 

5 XXXIII/216/1996 

1996-11-28 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej Borówiec II (działki nr 151/2, 152/1, 

153/2, 154/1) 

6 XXXIII/217/1996 

1996-11-28 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej Borówiec II (dz. nr 310/8) 

7 XXXV/234/96 

1996-12-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej w Bninie (dz. nr 36, 57) 

8 XLII/310/97 1997-

07-23 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kórnik 

rej. ul. Młyńska "II" 

9 XLIII/331/1997 

1997-09-18 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej Borówiec II (dz. nr 309, 310/2, 310/6, 

310/7, 310/9, 310/10, 311/1, 332) 

10 LIV/427/1998 

1998-06-08 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej Borówiec gm. Kórnik  (działka nr 

ewid. 24/3) 

11 LV/452/1998 1998-

06-16 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów wsi Borówiec w rejonie ulic Poznańskiej i Rekreacyjnej- 

Borówiec III 

12 V/20/98  

1998-12-21 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Kórnik we wsi Robakowo (działki nr ewid. 109, 111, 112, 113) 

13 V/22/1998  

1998-12-21 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów wsi Borówiec w rejonie ulicy Głównej- Borówiec II 

14 VIII/64/99  

1999-03-10 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmina 

Kórnik we wsi Robakowo- rejon u. Poznańskiej- działki nr ewidencyjny 

78, 179, 180 i nr 163 



 
 

 

15 XIII/112/1999 

1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej "Przylesie I" w 

Borówcu, gmina Kórnik- działka nr 254 

16 XIII/113/1999 

1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej "Przylesie II" w 

Borówcu, gmina Kórnik 

17 XIII/114/1999 

1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej  "Osiedle Północne" Kamionki, gm. 

Kórnik 

18 XIII/115/1999 

1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej  "Osiedle Kresowe" Kamionki, gm. 

Kórnik 

19 XIII/116/1999 

1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej  "Osiedle Długie" część I Kamionki, 

gm. Kórnik  

20 XIII/117/1999 

1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Długie" część II Kamionki, 

gm. Kórnik 

21 XIII/118/1999 

1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Długie" część III Kamionki, 

gm. Kórnik 

22 XIII/119/1999 

1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej  "Osiedle Wodnik" Kamionki, gm. 

Kórnik 

23 XIII/120/1999 

1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Grot" Kamionki, gm. Kórnik 

24 XIII/121/1999 

1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej, działka nr 8 Kamionki, gm. Kórnik 

25 XIII/122/1999 

1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej działka nr 438- Kamionki, gm. Kórnik 

26 XIII/125/1999 

1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy przemysłowo-składowej w Żernikach gm. Kórnik 

27 XIII/126/1999 

1999-06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  w Koninku gm. 

Kórnik 

28 XIII/127/99 1999-

06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

działek o nr ew. 346/3, 346/4 z obrębu Robakowo w gminie Kórnik 

29 XIII/128/99 1999-

06-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

działki nr ew. 207/6 z obrębu Robakowo położonego w gminie Kórnik 

30 XVI/158/1999 

1999-10-28 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kórnik dla terenu wsi Borówiec i Szczytniki 

31 XVI/159/99  

1999-10-28 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla terenu wsi 

Szczytniki- działka nr ewid. 193/1 



 
 

 

32 XVI/160 /99 1999-

10-28 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Kórnik dla terenu wsi Szczytniki- działki nr ewid. 13/4, 13/5, 

193/7, 193/8, 193/9 

33 XVII/181 /99 1999-

12-10 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

działek o numerach ewid. 26/18, 26/20 i część 23/18 z obrębu 

Błażejewko położonego w gminie Kórnik 

34 XVII/182 /99 1999-

12-10 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

działek o numerach 26/18, 26/20 i część 23/18 z obrębu Błażejewko 

położonego w gminie Kórnik 

35 XVII/184 /99 1999-

12-10 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

działki położonej we wsi Trzykolne Młyny nr ew. 550/3 z obręby 

Czmoniec w gminie Kórnik 

36 XVII/185 /99 1999-

12-10 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

działki 37/10 z obrębu Szkrzynki położonego w gminie Kórnik 

37 XVII/186 /99 1999-

12-10 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

działki nr ew. 240/2 z obrębu Dachowa położonego w gminie Kórnik 

38 XVII/192 /99 1999-

12-10 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

działki nr ew. 157/2 z obrębu Dziećmierowo położonego w gminie 

Kórnik 

39 XX/218/2000 2000-

02-24 

w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Kórnik w Szczytnikach (dz. nr ewid.58/1) 

wraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szczytnikach (dz. nr 

ewid.58/1) 

40 XXIV/254/2000 

2000-06-20 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kórnik we wsi Robakowo- działki nr ewid. 171/4 

41 XXIV/256/2000 

2000-06-20 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej, działka nr 13 Kamionki, gm. Kórnik 

42 XXIV/257/2000 

2000-06-20 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Długie" część IV Kamionki, 

gm. Kórnik 

43 XXIV/258/2000 

2000-06-20 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Wodnik I"  Kamionki, gm. 

Kórnik 

44 XXIV/259/2000 

2000-06-20 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Północne I" Kamionki, gm. 

Kórnik 

45 XXVI/294/2000 

2000-09-27 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kórnik w Robakowie (dz. nr ewid.:242/1, 242/2, 242/3, 

242/4, 239, 238, 237, 236/2, 236/3, 236/4, cz. dz. 189, 332, 331/1, 331/2, 

331/3, 344, 242/5) 

46 XXVI/296/2000 

2000-09-27 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kórnik we wsi Borówiec- działki nr ewid. 350/4, 350/7 

47 XXVI/298/2000 

2000-09-27 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kórnik we wsi Borówiec- działka nr ewid. 350/8 



 
 

 

48 XXVI/299/2000 

2000-09-27 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kórnik we wsi Borówiec- działka nr ewid. 159/5 

49 XXVI/300/2000 

2000-09-27 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi Kamionki- działka nr ewid. 190 

50 XXVII/305/2000 

2000-11-10 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Kamionki- działka nr ewid. 

255 

51 XXVII/307/2000 

2000-11-10 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej dla działki nr 97, Bnin., 

gmina Kórnik 

52 XXVIII/335/2000 

2000-12-29 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru budownictwa mieszkaniowego w Błażejewku, gm. Kórnik 

53 XXVIII/336/2000 

2000-12-29 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej w Błażejewku, gm. 

Kórnik 

54 XXVIII/337/2000 

2000-12-29 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej  w Borówcu, gm. Kórnik 

55 XXVIII/338/2000 

2000-12-29 

w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Kórnik w części dotyczącej dz. nr ew. 

137/1-137/13 w Błażejewku 

56 XXIX/361/2001 

2001-02-07 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru usług komercyjnych w Żernikach, gmina Kórnik 

57 XXVIII/363/2001 

2001-02-07 

w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Kórnik w części dotyczącej działek nr 

ewid.:488/4, 490/2 i 491/2 w Czmońcu 

58 XXX/380/2001 

2001-03-09 

w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  miasta i gminy Kórnik w miejscowościach: Kamionki, 

Prusinowo i Żerniki  

59 XXX/381/2001 

2001-03-09 

w sprawie:  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Kresowe I" 

Kamionki, gm. Kórnik 

60 XXX/382/2001 z 

dnia 2001-03-09 

w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Kórnik w części dotyczącej dz. nr 235/7-8 

w Dziećmierowie 

61 XXXII/415/2001 

2001-06-21 

w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej w Szczytnikach, gm. Kórnik 

62 XXXII/417/2001 

2001-06-21 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kórnik we wsi Robakowo (działka nr ewid.:92, 93, 108, 

112, 114, 115, 116, 117/2) 

63 XXXII/418/2001 

2001-06-21 

w sprawie:   zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Robakowo (działka nr 

ewid. 169/10) 

64 XXXII/419/2001 

2001-06-21 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kórnik we wsi Robakowo (działki nr ewid. 166 i 167) 



 
 

 

65 XXXIII/431/2001 

2001-08-02 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej "Nad Kamionką" w Borówcu, gm. Kórnik 

66 XXXIII/432/2001 

2001-08-02 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy  mieszkaniowej obejmującego działki nr 

345/5, 345/6, 345/7, w Kamionkach, gm. Kórnik 

67 XXXIV/438/2001 

2001-08-24 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej- Borówiec II - dla 

działek nr ewid. 350/14, 350/15, 350/16, 350/17, 350/19, 350/20, 350/21, 

350/22  

68 XXXV/455/2001 

2001-09-17 

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Borówiec- działki nr ewid.: 

320, 159/5, 310/1, 311/2, 313/2, 313/3, 314, 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 

315/5, 71/3L i 318 

69 XXXV/457/2001 

2001-09-17 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej w Błażejewku, działka nr 8, gm. Kórnik 

70 XXXV/467/2001 

2001-11-08 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

zabudowy mieszkaniowej w Czołowie, gm. Kórnik 

71 XXXV/468/2001 

2001-11-08 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach, gm. Kórnik 

72 XXXV/469/2001 

2001-11-08 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

aktywizacji gospodarczej na części działki nr 250/5, w  Dziećmierowie,  

gm.  Kórnik 

73 XXXVIII/502/2001 

z dnia 2001-12-03 

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Borówiec- działka nr ewid. 

254/37 i 254/40 

74 XXXVIII/503/2001 

2001-12-03 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej przy ul. Spółdzielczej w Borówcu, gm. Kórnik 

75 XXXIX/510/2001 

2001-12-20 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kórnik w Robakowie rej. ul. Kolejowej 

76 XLI/521/2002 

2002-02-08 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Borówiec- działka nr 

ewidencyjny 350/9 

77 XLII/528/2002 

2002-02-28 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej "Zielony Zakątek" w Szczytnikach, gm. 

Kórnik 

78 XLII/529/2002 

2002-02-28 

w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  

terenu  zabudowy  mieszkaniowej  przy  ul.  Piotrowskiej w 

Szczytnikach, gm. Kórnik 

79 XLII/530/2002 

2002-02-28 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej "Leśna Polana" w Szczytnikach, gm. Kórnik 

80 XLIII/541/2002 

2002-04-12 

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi Borówiec- działka nr ewid. 

274 



 
 

 

81 XLIII/542/2002 

2002-04-12 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik w Runowie 

82 XLV/566/2002 

2002-05-16 

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi Kamionki - 

działka nr ewid. 141 

83 XLV/567/2002 

2002-05-16 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik we wsi 

Kamionki- działki nr ewid. 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 

397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 405/2, 437/1. 

84 XLV/568/2002 

2002-05-16 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i nieuciążliwej 

działalności rzemieślniczej w Koninku gm. Kórnik 

85 XLVI/576/2002 

2002-06-19 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej, działki nr 53AL/9 i 53AL/10, w Borówcu, gm. 

Kórnik 

86 XLVI/577/2002 

2002-06-19 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej "Wzgórze Owocowe" w Dziećmierowie, gm. 

Kórnik 

87 XLVI/579/2002 

2002-06-19 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kórnik w rejonie ul. prof. Zbigniewa Steckiego 

88 XLIX/612/2002 

2002-09-24 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkalnej i rekreacyjno - rehabilitacyjnej w miejscowości 

Prusinowo - działki nr ewid. 58/1,59 i 60/1 

89 XLIX/613/2002 

2002-09-24 

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Kamionki - 

działka na ewid. 254/1 

90 XLIX/614/2002 

2002-09-24 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Kamionki, w 

rejonie ulicy Rogalińskiej - działka na ewid. 496/4 

91 XLIX/615/2002 

2002-09-24 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Kórniku, obręb Bnin, działki numer ewid.: 701/1, 701/2 i 701/3 

92 XLIX/616/2002 

2002-09-24 

 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kórnik we wsiach Czmoń, Czołowo i Skrzynki w 

zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej KDW - 434 Kostrzyn - 

Kórnik - Śrem 

93 XLIX/617/2002 

2002-09-24 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej, działka nr 42/28 w Skrzynkach, gm. Kórnik  

94 XLIX/619/2002 

2002-09-24 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej, "Nad Kamionką II" w Borówcu, gm. Kórnik 

95 XLIX/621/2002 

2002-09-24 

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kórnik w Szczytnikach w części dotyczącej działek nr: 

19/4, 19/5, 19/6 

96 XLIX/622/2002 

2002-09-24 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kórnik w Szczytnikach w części dotyczącej działek nr 39/1, 45/1, 

50/1  



 
 

 

97 L/627/2002  

2002-10-10 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kórnik we wsiach Dziećmierowo, Runowo, Pierzchno i 

Kromolice,w części dotyczącej lokalizacji napowietrznej czterotorowej 

linii energetycznej wysokiego napięcia 2 x 400 kV + 2 x 220 kV po trasie 

istniejącej linii wysokiego napięcia 220 kV Plewiska - Konin 

98 IV/25/2002  

2002-12-30 

w  sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kórnik we wsi Koninko w zakresie wyznaczenia 

przebiegu drogi publicznej 

99 V/35/2003  

2003-01-29 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w Kórniku, rejon 

ul. Kanałowej dla działek nr 451, 452 i 453/2, obręb Bnin o pow. ok. 1,08 

ha . 

100 V/37/2003  

2003-01-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

budownictwa mieszkaniowego, dz. nr 176, 177, 182, 183 i 188- obręb 

Błażejewko, gm. Kórnik 

101 V/38/2003  

2003-01-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej w Szczytnikach, działka nr 238/16 

102 V/39/2003  

2003-01-29 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Borówcu - działki nr 161/23, 161/24, 161/25, gm. 

Kórnik  

103 V/41/2003  

2003-01-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Dachowej, gm. Kórnik 

104 V/42/2003  

2003-01-29 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej, działki nr 252/21 i 252/22 w Kamionkach, gm. 

Kórnik 

105 VI/59/2003  

2003-02-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

budownictwa mieszkaniowego w Robakowie, gm. Kórnik 

106 VII/69/2003  

2003-03-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

Błażejewku, działki nr 447/1, 447/2, 448/1, 449/1 i 450/1, obręb 

Błażejewko 

107 IX/85/2003  

2003-05-09 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej dla działki nr 433, położonej w Kamionkach, 

gm. Kórnik 

108 IX/86/2003  

2003-05-09 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej "Marzenie" w Borówcu, gm. Kórnik 

109 IX/88/2003  

2003-05-09 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej dla działek nr 126/2, 126/3 i 126/4, położonych 

w Borówcu, gm. Kórnik  

110 IX/89/2003  

2003-05-09 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kórnik w Radzewie dla działki nr ewid. 148/2MPZP gminy Kórnik w 

Radzewie dla działki nr ewid. 148/2 

111 IX/90/2003  

2003-05-09 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej położonego przy ul. Jeziornej w Szczytnikach, 

gm. Kórnik 

112 XI/155/2003  

2003-06-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej w Kórniku, działki nr 458/1 oraz 458/2, obręb 

Bnin 



 
 

 

113 XI/157/2003  

2003-06-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej położonego przy ul. Poznańskiej w 

Kamionkach, gmina Kórnik  

114 XI/159/2003  

2003-06-25 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Borówiec- 

działka nr ewid. 350/10 

115 XII/173/2003  

2003-07-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej na działce nr 536/4, położnej w Kamionkach, 

gm. Kórnik  

116 XII/174/2003  

2003-07-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej z funkcją rekreacyjną, położonego w 

Błażejewku, gm. Kórnik 

117 XII/175/2003  

2003-07-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

Radzewie, gm. Kórnik - działki nr 391/1, 391/2 

118 XII/177/2003  

2003-07-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

aktywizacji gospodarczej na dz. ewid. 101/1 w Kórniku 

119 XIII/189/2003 

2003-08-27 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Borówiec- 

działki nr ewid. 335/5 - 335/22 oraz 335/25, 335/27, 335/28 i 335/29  

120 XIII/192/2003  

2003-08-27 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla 

działek nr 50/7 i 51, obręb Prusinowo 

121 XIII/193/2003 

2003-08-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

usługowych w Kórniku, rejon ul. Woźniaka (dz. nr ewid.: 3 i 36 oraz 5, 6, 

7, 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2) 

122 XV/215/2003 2003-

09-24 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej, część "B" 

123 XVI/224/2003 

2003-10-29 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

Radzewie, działki nr ewid. 193/4 i 195/1 

124 XVI/226/2003 

2003-10-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej w Czmońcu, działki nr ewid. 516/3, 517/1 i 

517/5  

125 XVI/227/2003 

2003-10-29 

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów aktywizacji gospodarczej w Błażejewku, działka nr ewid. 451/2  

126 XVII/253/2003 

2003-11-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej siedliskowej w Kamionkach - działka nr 36L/8 

127 XVII/254/2003 

2003-11-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej, położonego przy ul. Mieczewskiej w 

Kamionkach, gm. Kórnik, obejmujący działkę nr 420 

128 XVIII/267/2003 

2003-12-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu gminy Kórnik we wsiach Kamionki, Szczytniki i Koninko w 

zakresie wyznaczenia przebiegu drogi publicznej 

129 XXVII/313/2004 

2004-05-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy usługowej - Kórnik rejon ul. Śremskiej, obręb Bnin dz. nr 

ewid. 314 



 
 

 

130 XXVII/315/2004  

2004-05-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy produkcyjnej - Gądki rejon ul. Kwiatowej, dz. nr ewid. 16/19 

131 XXXIV/403/2004  

2004-12-09 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

mieszkaniowych w Kórniku, rejon ulicy Młyńskiej 

132 XXXVII/417/2005 

2005-01-26 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów przemysłowo-składowych Koninko, gm. Kórnik- działka nr 34 

133 XXXVII/418/2005 

2005-01-26 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kórnik w Błażejewku  

134 XXXIX/440/2005 

2005-03-30 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy mieszkaniowej "Zielone Wzgórez" w Szczytnikach, dz. 

59 

135 XXXIX/441/2005 

2005-03-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych między ulicami Dworcową, Staszica, Wyspiańskiego i 

Kołłątaja w Kórniku  

136 XL/453/2005  

2005-04-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek 

137 XLII/463/2005 

2005-06-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Kamionki- działki nr 506/2 i 

507/1, gm. Kórnik 

138 XLV/486/2005 

2005-09-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

Runowie gmina Kórnik 

139 XLV/487/2005 

2005-09-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy usługowej, składów i magazynów w miejscowości Robakowo, 

działka nr ewid. 85/1, gmina Kórnik 

140 XLVI/499/2005 

2005-10-26 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej "Osiedle Kresowe" 

Kamionki, gmina Kórnik 

141 LVI/599/2006 

2006-05-31 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego we wsi Skrzynki, gmina Kórnik 

142 LVIII/613/2006 

2006-07-26 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Skrzynkach, gm. Kórnik dla działek nr 159/6 i 160/5 

143 LIX/622/2006 

2006-08-30 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Gądkach gm. Kórnik 

144 IV/39/2007  

2007-01-31 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Żernikach, działka nr ewid. 48/6, Gm. Kórnik. 

145 VI/50/2007  

2007-02-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług sportu i rekreacji na 

działkach nr ewid.: 243/1, 243/2, 243/3, obręb Bnin, gm. Kórnik 

146 IX/82/2007   

2007-05-30 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

we wsi Robakowo, gmina Kórnik 



 
 

 

147 XII/118/2007  

2007-07-25 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Błażejówku 

148 XVII/169/2007  

2007-11-28 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr ewid. 492/4 w Kórniku, rejon ul. 

Krasickiego 

149 XIX/202/2008 

2008-01-30 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów usług oraz obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów na dz. nr ewid. 6/12, obręb Żerniki, gm. Kórnik 

150 XXIII/232/2008 

2008-04-30 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej ,,Osiedle Północne" KAMIONKI, gm. 

Kórnik 

151 XXV/254/2008 

2008-06-25 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru działalności gospodarczej w Dachowej, gm. 

Kórnik 

152 XXVIII/307/2008 

2008-09-30 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w rejonie ulic: Poznańskiej i Woźniaka, obręb Kórnik 

153 XXXI/335/2008 

2008-11-26 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi 

Radzewo - działki nr ewid. 338/1 i 339/1. 

154 XXXI/336/2008 

2008-11-26 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów aktywizacji gospodarczej w Robakowie, rejon ul. Zbożowej, gm. 

Kórnik 

155 XXXV/363/2009 

2009-02-11 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

położonego w Radzewie, gm. Kórnik 

156 XXXVI/369/2009 

2009-02-25 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach dla działki o nr ewid.: 

1070/21 i 1070/158 

157 
XXXVI/370/2009 

2009-02-25 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Kamionkach, gmina Kórnik dla częsci działki o nr ewid.: 88/4 (przed 

podziałem). 

158 XXXVII/379/2009 

2009-03-25 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów wsi Borówiec w rejonie ulic Poznańskiej i Rekreacyjnej, 

Borówiec III (Osiedle Piaskowe) 

159 

XXXVIII/391/2009 

2009-04-22 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku (dz. nr 

ewid.: 69/2, 105, 109/25, 113, 122), w części dotyczącej dz. nr ewid. 113 

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami osiedlowymi 

160 XL/405/2009  

2009-05-26 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej na dz. nr ewid. 54/1 i 57, obręb 

Szczytniki, gm. Kórnik 

161 XL/407/2009  

2009-05-26 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej   na dz. o nr ewid. 115/7, 115/8, 116/2, 

obręb Koninko, gm. Kórnik 

162 XLIV/441/2009 

2009-09-16 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego działki oznaczone  nr ewid.: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

103 i 104 położone w Koninku 

163 L/506/2010  

2010-02-24 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług w 

Żernikach, gm. Kórnik 



 
 

 

164 L/510/2010  

2010-02-24 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, obejmującej działki o nr ewid.  294/1, 294/2 i 295 w 

miejscowości Szczytniki, gm. Kórnik 

165 L/511/2010  

2010-02-24 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Szczytnikach, dla działki o nr  ewid. 32/1 

166 LIII/530/2010 

2010-04-28 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Mościenica, gm. Kórnik 

167 LIV/542/2010 

2010-05-26 

w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Kórniku- obręb geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. 

Lipowej i Śremskiej - etap I.  

168 LIV/544/2010 

2010-05-26 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr ewid. 370, obręb geodezyjny Robakowo, 

gmina Kórnik.  

169 LVI/571/2010 

2010-07-28 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla dz. nr ewid.: 74/25 i 74/24, obręb geod. Borówiec, gm. Kórnik, rejon 

ul. Dębowej.  

170 LVIII/620/2010 

2010-10-27 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru działalności  gospodarczej - obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, obręb geodezyjny 

Robakowo, Gm. Kórnik - rejon ul. Szkolnej i Żernickiej.  

171 IV/30/2011  

2011-01-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

zabudowy usługowej  w miejscowości Dachowa dz. nr ewid. 37  

172 IV/31/2011  

2011-01-25 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów mieszkaniowych w Kamionkach - działka 141 

173 V/53/2011  

2011-02-22 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na dz. nr ewid. 114/2 i 148/8, 

gm. Kórnik 

174 VI/66/2011  

2011-03-29 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kórnik, rej. ul. Młyńskiej II 

175 IX/96/2011  

2011-05-31 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zabudowy  mieszkaniowej z funkcją rekreacyjną, 

położonego w Błażejewku, gm. Kórnik.  zmiana MPZP terenu zabudowy 

mieszkaniowej z funkcją rekreacyjną, położonego w Błażejewku 

176 XI/113/2011  

2011-07-26 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek.  

177 XII/133/2011  

2011-09-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek nr ewid.: 428- 432, obręb geod. Kamionki, gm. Kórnik.  

178 XIII/164/2011 

2011-10-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

Koninku – rejon ulicy Drukarskiej,  Gm. Kórnik.   

179 XIII/165/2011 

2011-10-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – 

Etap IV.   



 
 

 

180 XV/180/2011  

2011-11-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 

ulic Głównej i Poznańskiej obręb Borówiec , Gm. Kórnik   

181 XVI/194/2011 

2011-12-29 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu wsi Borówiec w rejonie ulicy Głównej Borówiec II, w części 

dotyczącej działki nr 204/4, obręb Kamionki.   

182 XVII/200/2012 

2012-01-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zabudowy mieszkaniowej w Borówcu –  rejon ulicy Czereśniowej i 

Wiśniowej, gm. Kórnik.   

183 XIX/228/2012 

2012-03-28 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr ewid. 391,  392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 

392/7, obręb geodezyjny Czmoń, gm. Kórnik.   

184 XXII/251/2012 

2012-05-30 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Robakowo - działki nr ewid.  206/9 i 206/10, gm. Kórnik.   

185 XXVI/288/2012 

2012-09-26 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Robakowie - rejon ul.  Żernickiej, gm. Kórnik.   

186 XXVII/305/2012 

2012-10-30 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru zabudowy  mieszkaniowej, usługowej w Kórniku 

– rejon ulic Wiatracznej, Wróblewskiego i 20 Października.   

187 XXVII/306/2012 

2012-10-30 

w sprawie w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu Skrzynki,  Kamionki, Czołowo, gm. Kórnik w 

zakresie wyznaczenia trasy magistrali wodociągowej.   

188 XXXVII/408/2013 

2013-07-31 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

podstawowymi w Szczytnikach – rej. ul. Szczególnej i Jeziornej, gm. 

Kórnik.  

189 XXXVII/409/2013 

2013-07-31 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w rejonie drogi  krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań 

– Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik – etap Ia  

190 XXXVIII/421/2013 

2013-09-25 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miejscowości Mościenica, gm. Kórnik.  

191 XXXIX/433/2013 

2013-10-30 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Borówcu, gm. Kórnik,  rejon ul. Kempingowej w 

Borówcu i os. Wczasowego w Mościenicy.  

192 XL/448/2013  

2013-11-27 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru zabudowy  mieszkaniowej, usługowej w Kórniku 

–rejon między ul. Staszica, Krasickiego, Stodolną a drogą S11.  

193 XLII/455/2013 z 

dnia 2013-12-20 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

działalności gospodarczej -  obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów oraz usług, obręb geodezyjny Robakowo, Gm. Kórnik -  

rejon ul. Szkolnej i Żernickiej – Etap I.  

194 XLIII/466/2014 

2014-01-29 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. 

Lipowej i Śremskiej – Etap IIb.  

195 XLIII/467/2014 

2014-01-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy usługowej i mieszkaniowej na terenie działki 69/4 w Koninku, 

gm. Kórnik.  



 
 

 

196 XLIX/538/2014 

2014-05-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek o numerach ewidencyjnych:  164/1, 164/2, 120/2 i 100/4, obręb 

geodezyjny Robakowo, gmina Kórnik.  

197 XLIX/539/2014 

2014-05-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów wsi: Konarskie, Radzewo,  Czmoniec, części wsi Czołowo oraz 

części wsi Czmoń – część A w gminie Kórnik.  

198 L/552/2014  

2014-06-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ul. Spółdzielczej- etap I, obręb geod. Borówiec, gm. Kórnik  

199 LI/560/2014  

2014-07-30 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej 

– etap I.  

200 LII/575/2014  

2014-09-24 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zabudowy mieszkaniowej - działka nr ewid. 457, obręb Skrzynki, gm. 

Kórnik.  

201 KN-

I.4102.10.2013.5 z 

17 grudnia 2014 r. 

zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4102.10.2013.5 w 

sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w gminie Kórnik, obręb Kamionki, 

wyznaczonego dla przestrzeni operacyjnej do awaryjnego zrzutu 

podwieszeń samolotów, związanej z funkcjonowaniem lotniska 

wojskowego Poznań – Krzesin 

202 IV/28/2015  

2015-01-28 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz 

obwodnicy miasta Kórnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gm. 

Kórnik – ETAP 1 i 2  

203 IV/29/2015  

2015-01-28 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu lotniska cywilnego dz. nr 31/2, 31/5, 31/7, 21L/1w Żernikach 

zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kórniku nr V/36/2003  z dnia 

29 stycznia 2003r. oraz miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Żernikach i Gądkach, gm. Kórnik  

204 VI/51/2015  

2015-03-25 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51, 

obręb Prusinowa - ETAP I 

205 VII/78/2015  

2015-04-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obrębu Dachowa, w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. 

Kórnik- etap II 

206 VII/79/2015  

2015-04-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obrębu Borowiec w rejonie ul. Szkolnej, Deszczowej i 

Gruszkowej, gm. Kórnik 

207 VII/80/2015  

2015-04-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ul. Cichej w Szczytnikach, gm. Kórnik 

208 VII/81/2015  

2015-04-29 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej Osiedle Północne Kamionki, gm 

Kórnik 

209 IX/92/2015  

2015-05-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów wsi: Konarskie, Radzewo,  Czmoniec, części wsi Czołowo oraz 

części wsi Czmoń – część C w gminie Kórnik 

210 IX/93/2015  

2015-05-27 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miejscowości Koninko, w części dotyczącej działek nr ewid.: 105/9 i 

105/10, gmina Kórnik 



 
 

 

211 IX/94 /2015  

2015-06-12 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miejscowości Mościenica w zakresie działek 120/56, 120/59, 120/60 i 

cz. dz. 120/41, gm. Kórnik 

212 XIV / 146 / 2015  

2015-10-18 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

– Kórnik rejon ul. M. Reja –  dz. nr ewid.: 207, 208/1, 208/2, 209/1.  

213 XVI/191/2015  

 2015-12-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ul. Szkolnej dla działek o numerach ewidencyjnych: 228/3, 227, 

226, 225, 225, 224, 223/1, 562, 219/2, obręb geodezyjny Borówiec, oraz 

działek o numerach ewidencyjnych: 30, 21, 23-28, 29/1-29/6, obręb 

geodezyjny Skrzynki, gm. Kórnik 

214 XVII / 215 /2016   

 2016-03-14 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dz. nr 11/3 i 11/5 w 

Dachowie, gmina Kórnik.  

215 XVII/216/2016  

2016-01-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ulicy Poznańskiej dla działek  nr ewid.: 98/1, 98/2, 107/1, 107/2, 

118/23, 118/24, 118/26, 118/27 i 119/3 oraz części działki 105/2, obręb  

Robakowo, gmina Kórnik 

216 XIX/243/2016   

 2016-03-23 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Kórnik we wsi Skrzynki – działki nr ewid. 52/1, 52/2, 

52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 54/3, 56/1.  

217 XX/255/2016 2016-

04-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik 

– etap III 

218 XXI / 264 / 2016 

2016-05-24 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działki nr 83/3, obręb Czołowo,  gmina Kórnik – etap I  

219 XXI/265/2016 

2016-05-24 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów wsi Kromolice,  Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi 

Dziećmierowo, gmina Kórnik – etap I. 

220  XXII/277/2016  

2016-06-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i  Dworcowej, obręb Dziećmierowo, 

gmina Kórnik 

221 XXIV/295/2016   

 2016-07-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów wsi: Konarskie, Radzewo,  Czmoniec, części wsi Czołowo oraz 

części wsi Czmoń – część B w gminie Kórnik.  

222 XXIV/296/2016  

 2016-07-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ulicy Poznańskiej i  Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik 

223 XXVI/314/2016  

 2016-09-28 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek, dla 

działki o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki, gmina Kórnik.  

224 XXVI / 315 / 2016   

2016-09-28 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Na Skarpie, w Borówcu, gm. Kórnik.  

225 XXVII/325/2016  

 2016-10-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w rejonie drogi  krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań 

– Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo  i Kórnik, etap Ib  

226 XXIX / 348 / 2016   

2016-12-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ulic Słonecznej i Dworcowej,  obręb geodezyjny Dziećmierowo, 

gmina Kórnik.  



 
 

 

227 XXXI/376/2017  

2017-02-22 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnik 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gm. Kórnik – ETAP 1 i 2.  

228 XXXIV/441/2017 

2017-05-23 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu działki nr ewid. 38/2, obręb  Szczytniki, gmina Kórnik 

229 XXXVI/481/2017 

2017-07-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w 

miejscowości Gądki, gmina Kórnik. 

230 XXXVI/482/2017 

2017-07-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w 

miejscowości Koninko, gmina Kórnik. 

231 XXXVI/483/2017 

2017-07-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w 

miejscowości Szczodrzykowo, gmina Kórnik. 

232 XXXVI/484/2017 

2017-07-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie węzła przesiadkowego Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w 

miejscowości Pierzchno, gmina Kórnik. 

233 XXXVI/485/2017 

2017-07-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik 

- etap I. 

234 XXXVI/486/2017 

2017-07-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie węzła Koninko oraz ulicy Ostrowskiej i drogi krajowej S11, obręb 

Żerniki, gmina Kórnik. 

235 XXXVIII / 510 / 

2017  

2017-09-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 

oznaczonych numerami ewid.: 181/1 i 181/2, położonych w obrębie 

geodezyjnym Robakowo, gmina Kórnik 

236 XXXVIII / 511 / 

2017  

2017-09-27 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wsi Szczytniki - 

działek o numerach ewidencyjnych: 109/2, 109/3, 109/4 i 109/5, gm. 

Kórnik. 

237 XL/530/2017  

2017-10-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

Kórniku - obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – 

Etap IIa i III 

238 XLI/556/2017 

2017-11-29 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wyznaczenia pasa technologicznego dla linii elektroenergetycznej 110 kV 

relacji Środa Wielkopolska – Kromolice, przez grunty miejscowości 

Kromolice, gmina Kórnik 

239 XLII/565/2017 z 

dnia 2017-12-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych w rejonie Os. Świerkowego, Os. Brzozowego, Os. Lipowego 

oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb Skrzynki, Gmina Kórnik 

240 XLV/600/2018 

2018-03-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obrębu Błażejewko, gm. Kórnik 

241 XLVI/620/2018 

2018-04-25 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą Główną w Borówcu, gmina Kórnik 

242 XLVIII/639/2018 

2018-06-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu na zachód od ul. Kamiennej, obręb Kamionki, gmina Kórnik - etap 

I 



 
 

 

243 XLVIII/640/2018 

2018-06-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu w rejonie ulicy Zaułek i ulicy  Czereśniowej w Dziećmierowie, w 

obrębach geodezyjnych Kórnik i Dziećmierowo, gmina Kórnik 

244 XLVIII/641/2018 

2018-06-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach 

geodezyjnych: Koninko, Szczytniki, Kamionki i Borówiec w gminie 

Kórnik 

245 XLVIII/642/2018 

2018-06-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ulic Ostrowskiej, S11 i Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik 

246 L/689/2018  

2018-09-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru zlokalizowanego na północ od ulicy Poznańskiej oraz w rejonie 

ulicy Okrężnej, obręb Dachowa, gmina Kórnik 

247 L/690/2018  

2018-09-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu w rejonie ulicy Porannej Rosy i ulicy Mieczewskiej, położonego w 

obrębie geodezyjnym Kamionki, gmina Kórnik - etap I 

248 L/691/2018  

2018-09-26 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek o numerach ewidencyjnych 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki, gmina 

Kórnik 

249 IV/22/2018  

2018-12-28 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary 

obrębów: Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie 

Kórnik 

250 IV/23/2018  

2018-12-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów wsi: Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo i części wsi 

Dziećmierowo, gmina Kórnik - etap I 

251 IV/24/2018  

2018-12-28 

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ulicy Poznańskiej i Woźniaka oraz jeziora Skrzynki Duże, obręb 

geodezyjny Skrzynki i Kórnik, gmina Kórnik  

252 VI/51/2019  

2019-02-27 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki o numerze ewidencyjnym 317/15, obręb geodezyjny Bnin, 

gmina Kórnik 

253 VII/62/2019  

2019-03-27 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek o numerach ewidencyjnych 526/2 i 527, położonych w rejonie 

Placu Powstańców Wielkopolskich, w obrębie geodezyjnym Kórnik, 

gmina Kórnik 

254 VIII/79/2019  

2019-04-24 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

terenów położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, w rejonie ul. 

Poznańskiej, gmina Kórnik 

255 X/105/2019  

2019-06-26 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w rejonie ulic Szkolnej i Wiosennej w Borówcu, 

Gmina Kórnik 

256 XII/129/2019  

2019-08-28 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych w obrębie geodezyjnym Żerniki, w rejonie ul. Stachowskiej, 

gmina Kórnik 

257 XII/127/2019  

2019-08-28 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” w Kamionkach 

dla działki o numerze ewidencyjnym 44/74, gmina Kórnik. 

258 XII/128/2019  

2019-08-28 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zabudowy mieszkaniowej w Borówcu – rejon ulicy Malinowej, gmina 

Kórnik. 



 
 

 

259 XV/173/2019  

2019-11-27 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

położonych w Kórniku w rejonie ul. Poznańskiej, Placu Niepodległości, 

ul. Zamkowej, ul. Armii Krajowej, ul. Biernackiej, ul. Śremskiej, ul. 

Zwierzynieckiej i ul. Jeziornej, gmina Kórnik. Etap 1 

260 XVII/198/2019  

 2019-12-30 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnika 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gmina Kórnik - etap III – część A 

 


