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INTERPELACJA 

Pozyskania przez Gminę Kórnik terenu pod plac zabaw na terenie Sołectwa Kamionki Stare. 

 

W imieniu mieszkańców oraz swoim własnym zwracam się z wnioskiem w celu podjęcia 
działań przez Gminę Kórnik mających na celu pozyskanie terenu pod plac zabaw na terenie 
Sołectwa Kamionki Stare. 

Obecnie Sołectwo Kamionki Stare, jako jedne z nielicznych sołectw nie posiada żadnego 
terenu, które mogłoby zostać wykorzystane pod budowę placu zabawa wraz z całą kompletną 
infrastrukturą. Obecnie trwa proces pozyskiwania terenu pod rekreację, przy ulicy 
Poznańskiej. Teren ten choć bardzo potrzebny (zwłaszcza pod kątem wykorzystania jako 
przystań dla spacerowiczów i rowerzystów) to ze względu na uwarunkowania ma ograniczoną 
możliwość zagospodarowania.  

RMiG Kórnik podjęła Uchwałę Nr XLVIII/639/2018 (w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu na zachód od ul. Kamiennej, obręb Kamionki)  
z dnia 2018-06-27. Uchwalony Plan miejscowy przewiduje miejsce pod „tereny zieleni 
urządzonej, teren usług sportu i rekreacji”, czyli z możliwością wykorzystania pod plac zabaw.  

Podczas konsultacji społecznych (wyłażenia projektu planu miejscowego do wglądu), 
mieszkańcy Osiedla Długiego oraz Osiedla Leśny Zakątek i Zielone Kamionki - łącznie 
kilkadziesiąt osób (w tym moja skromna osoba) zawnioskowała o uwzględnienie na 
procesowanym terenie miejsca właśnie pod plac zabaw, co w kolejnym projekcie i uchwale 
RMiG Kórnik zostało uwzględnione.  

Wnioskowany teren ze względu na swój kształt, wielkość oraz położenie zapewni dostęp do 
terenu rekreacyjnego dla większości mieszkańców Sołectwa Kamionki Stare oraz zachodniej 
części Borówca Nowego. 



Dobiega końca okres, który ze względów fiskalnych w przypadku sprzedaży nieruchomości 
byłby niekorzystny dla obecnych właścicieli, zatem jest to idealny okres do rozpoczęcia 
rozmów przez UMiG Kórnik w tej sprawie.  

 

 

W związku z powyższym, proszę o podjęcie rozmów z właścicielami terenu mających na celu 
pozyskanie terenu oraz zabezpieczenie środków finansowych na zakup tego terenu.  

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej interpelacji.  

 

       Z wyrazami szacunku 

              Jerzy Walczyk 

                


