
 

 

UCHWAŁA NR LI/434/2014 

RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU 

z dnia 29 stycznia 2014 r. 

w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla 

części obrębu Bielsko, dla obszaru położonego pomiędzy Rowem Bielskim a ul. Majora Hubala 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska Międzychodu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla 

części obrębu Bielsko, dla obszaru położonego pomiędzy Rowem Bielskim a ul. Majora Hubala, zwaną dalej 

planem, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód (Uchwała Nr LII/400/2010 Rady Miejskiej 

Międzychodu z dnia 21 kwietnia 2010 r.). 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 0,7 ha, położony w granicach określonych na rysunku planu. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) rysunek planu, zatytułowany Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Międzychód – dla części obrębu Bielsko, dla obszaru położonego pomiędzy Rowem Bielskim a ul. Majora 

Hubala, opracowany w skali 1 : 1000 wraz z wyrysem ze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, zwany dalej 

rysunkiem planu; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 

stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 

1) alternatywnych źródłach energii – należy przez to rozumieć źródła energii, których cechą charakterystyczną 

jest ich odnawialność i których pozyskanie nie doprowadza do degradacji środowiska naturalnego, 

w szczególności źródła wykorzystujące energię pozyskiwaną w procesie przetwarzania energii wiatru, 

promieniowania słonecznego, energię geotermalną oraz energię z biomasy i biogazu; 

2) budynku pomocniczym – należy przez to rozumieć budynek garażowy, budynek gospodarczy lub budynek 

garażowo-gospodarczy; 

3) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
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4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość od linii 

rozgraniczającej, na której dopuszcza się sytuowanie budynków; 

5) ogrodzeniu pełnym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi 

więcej niż 80%; 

6) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 

z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem lub tablicą informacyjną; 

7) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich 

siedzib lub miejsc wykonywania działalności; 

8) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć: tablicę z nazwą ulicy, numer posesji, tablicę 

z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych. 

§ 3. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku 

planu: 

1) teren zieleni otwartej w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczony symbolem 1ZO/ZZ; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, częściowo 

w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczony symbolem 2MN/U; 

3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, częściowo w obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią, oznaczony symbolem 3MW/U. 

§ 4. 1. Nie podejmuje się ustaleń w zakresie: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu; 

4) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów. 

§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) nakazuje się lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na 

rysunku planu, z uwzględnieniem § 10; 

2) zakazuje się lokalizacji: 

a) tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 

b) na terenach 2MN/U i 3MW/U napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, 

c) reklam, 

d) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3 lit. 

a, 

e) blaszanych budynków pomocniczych; 

3) dopuszcza się: 

a) lokalizację obiektów małej architektury, 

b) dowolną geometrię dachu dla przykrycia wykuszy lub kaferków, 

c) lokalizację szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m
2 

wyłącznie na elewacjach budynków lub na 

ogrodzeniach, 

d) lokalizację tablic informacyjnych. 

§ 6. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) nakazuje się: 

a) zagospodarowanie zielenią wszystkich nieutwardzonych fragmentów terenów, 
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b) segregację i gromadzenie odpadów w miejscach ich powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) stosowanie w celach grzewczych paliw charakteryzujących się jak najniższymi wskaźnikami emisji 

substancji, w tym: paliw gazowych, paliw płynnych, energii elektrycznej lub zastosowanie 

alternatywnych źródeł energii, 

d) na terenach 2MN/U i 3MW/U zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla 

terenów mieszkaniowo-usługowych; 

2) zakazuje się: 

a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, 

b) spalania w urządzeniach grzewczych paliw stałych, z wyjątkiem biomasy; 

3) dopuszcza się: 

a) poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, wskazanym na rysunku planu, lokalizację 

kondygnacji podziemnych, pod warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia 

środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, 

b) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach działki budowlanej lub odprowadzanie 

ich do kanalizacji deszczowej, 

c) zagospodarowanie mas ziemnych w obrębie działki budowlanej. 

§ 7. 1. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania, na terenie oznaczonym symbolem 1ZO/ZZ ustala się: 

1) zachowanie istniejącego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu, z uwzględnieniem pkt 2; 

2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) dróg pieszych i rowerowych, 

b) sieci infrastruktury technicznej; 

3) zakaz lokalizacji budynków; 

4) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 70% powierzchni terenu. 

§ 8. 1. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania, na terenie oznaczonym symbolem 2MN/U ustala się: 

1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących lub bliźniaczych; 

2) dopuszczenie lokalizacji: 

a) w budynkach mieszkalnych lokali użytkowych o powierzchni nie większej niż 50% powierzchni 

całkowitej danego budynku, 

b) budynków pomocniczych, 

c) dojść i dojazdów, 

d) sieci infrastruktury technicznej; 

3) lokalizację nie więcej niż: jednego budynku mieszkalnego i jednego pomocniczego albo jednego budynku 

mieszkalno-usługowego i jednego pomocniczego na każdej działce budowlanej; 

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej, przy czym powierzchnię 

garażu nie większą niż 50 m
2
; 

5) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 50% powierzchni działki budowlanej; 

6) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
; 

7) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejszą niż 18 m; 

8) wysokość zabudowy: 
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a) dla budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych do 10 m, 

b) dla budynków pomocniczych do 3,5 m; 

9) kąt nachylenia połaci dachowych od 35° do 45°, z dopuszczeniem dachów o kącie nachylenia połaci 

dachowych do 15° dla budynków pomocniczych. 

§ 9. 1. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania, na terenie oznaczonym symbolem 3MW/U ustala się: 

1) lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszalnego wielorodzinnego i jednego budynku usługowego, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, oznaczonym na rysunku planu, dopuszczenie lokalizacji usług 

w parterze lub kondygnacji podziemnej; 

3) dopuszczenie lokalizacji: 

a) ogrodzenia pełnego w miejscu wskazanym na rysunku planu, 

b) dojść i dojazdów, 

c) sieci infrastruktury technicznej; 

4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 65% powierzchni działki budowlanej; 

5) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej; 

6) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 450 m
2
; 

7) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie więcej niż 11 m, 

8) kąt nachylenia połaci dachowych do 30°. 

§ 10. 1. W zakresie granic terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

przepisów odrębnych, na rysunku planu wskazuje się granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. 

2. W zakresie sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie przepisów odrębnych, ustala się: 

1) na terenie 2MN/U, w przypadku lokalizacji budynków lub ich części w obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią: 

a) lokalizację ich zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) sytuowanie parteru budynku powyżej rzędnej 36,8 m npm, 

c) zakaz budowy podpiwniczeń; 

2) na terenie 3MW/U zakaz rozbudowy budynków lub części budynków zlokalizowanych w obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią; 

3) w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, dopuszczenie lokalizacji obiektów budowlanych służących 

ochronie przed powodzią. 

§ 11. 1. Nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia postępowania scalania i podziału 

nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. 

§ 12. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) nakazuje się dostęp terenów do drogi publicznej poza planem (ul. Majora Hubala), 

2) dopuszcza się dostęp terenu 1ZO/ZZ do dróg publicznych poza planem, w tym przez teren 2MN/U; 

3) na terenie 2MN/U nakazuje się zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych 

w granicach działki budowlanej w łącznej ilości nie mniejszej niż: 

a) 2 stanowiska postojowe na każdy budynek mieszkalny jednorodzinny, 

b) proporcjonalnie 1 stanowisko postojowe na każde 50 m
2 
powierzchni użytkowej lokali usługowych; 
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4) na terenie 3MW/U nakazuje się zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych 

w granicach terenu w łącznej ilości nie mniejszej niż: 

a) 1 stanowisko postojowe na każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym, 

b) proporcjonalnie 1 stanowisko postojowe na każde 70 m
2 
powierzchni użytkowej lokali usługowych. 

§ 13. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz dostęp do sieci; 

2) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej. 

2. W zakresie sieci wodociągowej nakazuje się zaopatrzenie w wodę pitną wyłącznie z sieci wodociągowej. 

3. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej: 

1) nakazuje się odprowadzanie ścieków bytowych lub komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej; 

2) zakazuje się lokalizacji zbiorników bezodpływowych na ścieki; 

3) zakazuje się lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

4. W zakresie sieci elektroenergetycznej dopuszcza się lokalizację: 

1) linii elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowych; 

2) na terenie 3MW/U stacji transformatorowej; 

3) w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej, o której mowa w pkt 2, wydzielenie 

działki budowlanej nie większej niż 50 m
2
, o powierzchni zabudowy do 70%. 

5. W zakresie sieci telekomunikacyjnej dopuszcza się lokalizację linii telekomunikacyjnych wyłącznie jako 

kablowych. 

§ 14. 1. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w wysokości 30%. 

§ 15. 1. W granicach objętych ustaleniami planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Międzychód w obrębach: Międzychód, Bielsko Dzięcielin, Wielowieś oraz części 

obrębu Muchocin, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/125/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 

11 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 21, poz. 446 z dnia 28 lutego 2008 r.). 

§ 16. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu. 

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Zygmunt Mleczak  
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