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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 pópn. zm.) oraz art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, z pópn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§1. 1) Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Międzychód 
｠ dla czę[ci obrębu Międzychód, zwaną dalej pla-
nem, po stwierdzeniu jego zgodno[ci z ustaleniami 
zmiany Studium uwarunkowaG i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Międzychód 
(UchwaEa Nr LII/400/2010 Rady Miejskiej Między-
chodu z dnia 21 kwietnia 2010 r.).

2) Plan obejmuje obszar o powierzchni okoEo 9,6 
ha, poEorony w granicach okre[lonych na rysunku 
planu.

3) Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
a) rysunek planu, zatytuEowany Zmiana miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Międzychód ｠ dla czę[ci obrębu Międzychód, 
opracowany w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze 
zmiany Studium uwarunkowaG i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Międzychód, 
stanowiący zaEącznik Nr 1 do uchwaEy, zwany dalej 
rysunkiem planu;

b) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o 
sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projek-
tu planu, stanowiące zaEącznik Nr 2 do uchwaEy;

c) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy, oraz o zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, stanowiące zaEącznik Nr 3 do uchwaEy.

§2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwaEy jest 
mowa o:

1) akcencie architektonicznym ｠ nalery przez to 
rozumieć czę[ć budynku wyrórniającą się w otocze-
niu formą i wysoko[cią, podkre[lającą kompozycję 
urbanistyczną i uEatwiającą orientację w terenie;

2) alternatywnych pródEach energii ｠ nalery przez 
to rozumieć pródEa energii, których cechą charak-
terystyczną jest ich odnawialno[ć i których pozy-
skanie nie doprowadza do degradacji [rodowiska 
naturalnego, w szczególno[ci pródEa wykorzystują-
ce energię pozyskiwaną w procesie przetwarzania 
energii wiatru, promieniowania sEonecznego, ener-

gię geotermalną oraz energię z biomasy i biogazu;
3) budynkach zblokowanych ｠ nalery przez to ro-

zumieć budynki usytuowane bezpo[rednio na gra-
nicy dwóch dziaEek i przylegające do siebie na caEej 
dEugo[ci [ciany;

4) dachu pEaskim ｠ nalery przez to rozumieć dach 
o kącie pochylenia poEaci dachowych nie większym 
nir 12o;

5) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć da-
chy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycz-
nym kącie pochylenia poEaci dachowych od 30o do 
45o;

6) dziaEce budowlanej ｠ nalery przez to rozumieć 
dziaEkę budowlaną, zgodnie z ustawą z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię okre[lającą minimalną odlegEo[ć od 
linii rozgraniczającej, na której dopuszcza się sytu-
owanie budynków;

8) obowiązującej linii zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowanie 
zewnętrznej [ciany budynku na co najmniej 60% 
dEugo[ci elewacji, pozostaEe 40% dEugo[ci elewacji 
more być zlokalizowana za linią zabudowy;

9) ogrodzeniu arurowym ｠ nalery przez to rozu-
mieć ogrodzenie o wysoko[ci do 1,5 m od pozio-
mu terenu, w którym czę[ć arurowa stanowi co 
najmniej 80% powierzchni caEkowitej ogrodzenia, 
a elementy betonowe dopuszczone są jedynie do 
wysoko[ci 0,3 m od poziomu terenu;

10) powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery 
przez to rozumieć teren biologicznie czynny zdefi-
niowany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pópn. 
zm.);

11) reklamie ｠ nalery przez to rozumieć no[nik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej for-
mie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamoco-
waniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną 
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i 
sygnaEach drogowych;

12) stacji bazowej telefonii komórkowej ｠ nalery 
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny skEa-
dający się z urządzeG elektro-przesyEowych oraz 
konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

13) szeroko[ci frontu dziaEki budowlanej ｠ nalery 
przez to rozumieć szeroko[ć frontu dziaEki budowla-
nej liczoną w odlegEo[ci równej odlegEo[ci linii zabu-
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dowy od linii rozgraniczającej teren;
14) szyldach ｠ nalery przez to rozumieć oznacze-

nia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, 
ich siedzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

15) tablicach informacyjnych ｠ nalery przez to ro-
zumieć: tablice z nazwą ulicy, numer posesji, tabli-
ce informujące o zasadach funkcjonowania terenów 
zieleni, tablice z oznaczeniem przyEączy urządzeG 
technicznych;

16) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi

17) ukEadzie kalenicowym ｠ nalery przez to ro-
zumieć usytuowanie zabudowy, w którym gEówna 
kalenica budynku jest równolegEa do linii rozgrani-
czającej z terenem drogi.

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

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone symbolami: 1MN, 2 MN, 3MN, 4MN, 
5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN i 11MN;

2) tereny zabudowy usEugowej, oznaczone sym-
bolami: 1U i 2U;

3) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami: 1ZP i 2ZP;

4) teren infrastruktury technicznej ｠ elektroener-
getyki, oznaczony symbolem E;

5) tereny dróg publicznych, oznaczone symbola-
mi: 1KD-D, 2KD-D i 3KD-D;

6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbo-
lami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW i 5KDW.

§4. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego:

1) nakazuje się:
a) lokalizację akcentu architektonicznego, zgodnie 

z rysunkiem planu oraz z uwzględnieniem §11 pkt 
3 lit. b,

b) krycie dachów stromych dachówką w kolorze z 
palety czerwonej lub brązowej;

2) zakazuje się lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów usEugowo ｠ handlo-

wych,
b) nowych napowietrznych sieci infrastruktury 

technicznej,
c) reklam, z zastrzereniem pkt 3 lit. c,
d) ogrodzeG, z zastrzereniem pkt 3 lit. b;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów maEej architektury,
b) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej oraz na terenach zabudowy usEugowej ogro-
dzeG arurowych lub rywopEotów na granicy dziaEek 
budowlanych,

c) na terenach 1U i 2U reklam o powierzchni nie 
większej nir 2,0 m2, umieszczanych wyEącznie na 
elewacjach budynków,

d) szyldów o powierzchni nie większej nir 1,5 m2 
wyEącznie na elewacjach budynków i na ogrodze-

niach,
e) tablic informacyjnych.

§5. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego:

1) nakazuje się:
a) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych 

od utwardzenia fragmentów terenów,
b) segregację, gromadzenie i zagospodarowanie 

odpadów w miejscach ich powstawania oraz usu-
wanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zagospodarowanie mas ziemnych powstaEych 
podczas prac budowlanych w granicach obszaru 
objętego planem, z dopuszczeniem usuwania ich 
nadmiaru poza ten obszar, zgodnie z przepisami od-
rębnymi,

d) stosowanie w celach grzewczych i technolo-
gicznych paliw charakteryzujących się jak najnir-
szymi wskapnikami emisji substancji, w tym: paliw 
gazowych, paliw pEynnych, energii elektrycznej lub 
zastosowanie alternatywnych pródeE energii,

e) na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN i 11MN zapewnie-
nie dopuszczalnych poziomów haEasu w [rodowisku 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej;

2) zakazuje się:
a) lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeG, 

których funkcjonowanie mogEoby spowodować 
przekroczenie standardów jako[ci [rodowiska okre-
[lonych przepisami odrębnymi,

b) spalania w urządzeniach grzewczych i techno-
logicznych paliw staEych, z wyjątkiem biomasy;

3) dopuszcza się:
a) lokalizację zbiorników wodnych i zbiorników re-

tencyjnych dla wód opadowych,
b) lokalizację kondygnacji podziemnych, pod wa-

runkiem, re ich budowa nie doprowadzi do zanie-
czyszczenia [rodowiska gruntowo-wodnego oraz 
destabilizacji stosunków wodnych.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się podczas realizacji inwestycji prowadzenie 
rozpoznania archeologicznego równolegle z robota-
mi ziemnymi, jereli wymagają tego przepisy odręb-
ne.

§7. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych:

1) nakazuje się:
a) zagospodarowanie nieutwardzonych powierzch-

ni pasów drogowych zielenią urządzoną, w tym: 
drzewami, krzewami, trawnikami, kwietnikami,

b) spójne zagospodarowanie pasów drogowych w 
zakresie nawierzchni i maEej architektury;

2) dopuszcza się, lokalizację obiektów maEej archi-
tektury, tablic informacyjnych i znaków drogowych, 
jereli nie koliduje to z pozostaEymi ustaleniami planu 
oraz z przepisami odrębnymi.
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§8. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania, na terenach oznaczonych symbola-
mi: 3MN, 4MN, 6MN, 9MN, 10MN i 11MN:

1) nakazuje się:
a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudo-

wy wyznaczonymi na rysunku planu, z zastrzere-
niem pkt 3 lit. a-b,

b) lokalizację budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych jako wolno stojących,

c) lokalizację nie więcej nir: jednego budynku 
mieszkalnego i jednego gararu na kardej dziaEce bu-
dowlanej,

d) wysoko[ć zabudowy:
- dla budynków mieszkalnych nie większą nir 7,5 

m o dolnej krawędzi dachu stromego lub górnej kra-
wędzi attyki, a o kalenicy nie większa nir 10,0 m,

- dla garary nie większą nir 3,5 m do dolnej kra-
wędzi dachu lub nie większą nir 5,0 m o kalenicy,

e) dachy:
- strome w ukEadzie kalenicowym dla budynków 

mieszkalnych,
- strome lub pEaskie dla garary,
f) powierzchnię zabudowy nie większą nir 25% 

powierzchni dziaEki budowlanej, przy czym po-
wierzchnię gararu nie większą nir 50,0 m2,

g) udziaE powierzchni biologicznie czynnej, nie 
mniejszy nir 50% powierzchni dziaEki budowlanej,

h) powierzchnię dziaEki budowlanej nie mniejszą 
nir 700 m2,

i) szeroko[ć frontu dziaEki budowlanej nie mniejszą 
nir 20,0 m,

j) dostęp do przylegEych dróg wewnętrznych,
k) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z 

§20;
2) zakazuje się lokalizacji budynków innych nir 

wymienione w pkt 1 lit. c;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) przed linią zabudowy elementów budynku wy-

chodzących przed nią na odlegEo[ć do 1,5 m, które 
usytuowane są w caEo[ci na wysoko[ci nie mniej-
szej nir 3,0 m ponad poziomem terenu, z dopusz-
czeniem oparcia na sEupach wysuniętych przed linię 
zabudowy,

b) przed linią zabudowy: zjazdów, schodów i po-
chylni zlokalizowanych ponirej poziomu parteru 
budynku, przy czym suma szeroko[ci wysuniętych 
elementów nie more przekroczyć 30% caEkowitej 
szeroko[ci frontowej [ciany budynku,

c) garary: dobudowanych do budynków mieszkal-
nych, zblokowanych albo, wyEącznie w gEębi dziaEki, 
wolno stojących,

d) doj[ć i dojazdów,
e) sieci infrastruktury technicznej.

§9. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania, na terenach oznaczonych symbola-
mi: 2MN, 5MN i 7MN:

1) nakazuje się:
a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudo-

wy wyznaczonymi na rysunku planu, z zastrzere-
niem pkt 3 lit. a-b,

b) lokalizację budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych w zabudowie blipniaczej,

c) lokalizację nie więcej nir: jednego budynku 
mieszkalnego i jednego gararu na kardej dziaEce bu-
dowlanej,

d) wysoko[ć zabudowy:
- dla budynków mieszkalnych nie większą nir 7,5 

m o dolnej krawędzi dachu stromego lub górnej kra-
wędzi attyki, a o kalenicy nie większa nir 10,0 m,

- dla garary nie większą nir 3,5 m do dolnej kra-
wędzi dachu lub nie większą nir 5,0 m o kalenicy,

e) dachy:
- strome w ukEadzie kalenicowym dla budynków 

mieszkalnych,
- strome lub pEaskie dla garary,
f) powierzchnię zabudowy nie większą nir 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej, przy czym po-
wierzchnię gararu nie większą nir 50,0 m2,

g) udziaE powierzchni biologicznie czynnej, nie 
mniejszy nir 50% powierzchni dziaEki budowlanej,

h) powierzchnię dziaEki budowlanej nie mniejszą 
nir 450 m2,

i) szeroko[ć frontu dziaEki budowlanej nie mniejszą 
nir 17,0 m,

j) dostęp do terenu 3KDW,
k) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z 

§20;
2) zakazuje się lokalizacji budynków innych nir 

wymienione w pkt 1 lit. c;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) przed linią zabudowy elementów budynku wy-

chodzących przed nią na odlegEo[ć do 1,5 m, które 
usytuowane są w caEo[ci na wysoko[ci nie mniej-
szej nir 3,0 m ponad poziomem terenu, z dopusz-
czeniem oparcia na sEupach wysuniętych przed linię 
zabudowy,

b) przed linią zabudowy: zjazdów, schodów i po-
chylni zlokalizowanych ponirej poziomu parteru 
budynku, przy czym suma szeroko[ci wysuniętych 
elementów nie more przekroczyć 30% caEkowitej 
szeroko[ci frontowej [ciany budynku,

c) garary: dobudowanych do budynków mieszkal-
nych, zblokowanych albo, wyEącznie w gEębi dziaEki, 
wolno stojących,

d) doj[ć i dojazdów,
e) sieci infrastruktury technicznej.

§10. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania, na terenach oznaczonych symbola-
mi: 1MN i 8MN:

1) nakazuje się:
a) lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudo-

wy wyznaczonymi na rysunku planu,
b) lokalizację budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych w ukEadzie szeregowym,
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c) wysoko[ć zabudowy ｠ 2 kondygnacje nadziem-
ne, przy czym nie więcej nir 7,5 m do dolnej kra-
wędzi dachu stromego, a do kalenicy nie więcej nir 
10,0 m,

d) sytuowanie parteru budynków na tym samym 
poziomie w obrębie kardego terenu,

e) dachy strome w ukEadzie kalenicowym,
f) ujednolicony charakter budynków w zakresie 

zastosowania kolorystyki oraz detali architektonicz-
nych dla wszystkich segmentów budynku szerego-
wego w granicy danego terenu,

g) powierzchnię zabudowy nie większą nir 40% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

h) udziaE powierzchni biologicznie czynnej, nie 
mniejszy nir 40% powierzchni dziaEki budowlanej,

i) powierzchnię dziaEki budowlanej nie mniejszą nir 
230 m2,

j) szeroko[ć frontu dziaEki budowlanej nie mniejszą 
nir 8,0 m,

k) dostęp do terenu 3KDW,
l) lokalizację stanowisk postojowych, zgodnie z 

§20;
2) zakazuje się lokalizacji budynków innych nir 

mieszkalne;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) garary wyEącznie wbudowanych w budynek 

mieszkalny,
b) doj[ć i dojazdów,
c) sieci infrastruktury technicznej.

§11. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania, na terenie oznaczonym symbolem 1U:

1) nakazuje się:
a) sytuowanie zabudowy zgodnie z nieprzekra-

czalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysun-
ku planu,

b) wysoko[ć zabudowy od 7,0 m do 12,0 m, z 
uwzględnieniem pkt 3 lit. b,

c) dachy strome,
d) powierzchnię zabudowy nie większą nir 25% 

powierzchni terenu,
e) udziaE powierzchni biologicznie czynnej, nie 

mniejszy nir 50% powierzchni terenu,
f) lokalizację zieleni izolacyjnej w formie nasadzeG 

drzew i krzewów, gEównie zimozielonych, o szero-
ko[ci nie mniejszej nir 5,0 m, zgodnie z rysunkiem 
planu,

g) powierzchnię dziaEki budowlanej równą po-
wierzchni terenu,

h) dostęp do terenu 1KDW,
i) lokalizację stanowisk postojowych zgodnie z 

§20;
2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-

cych zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko;

3) dopuszcza się:
a) lokalizację zabudowy na granicy dziaEki budow-

lanej z terenem 1ZP,
b) wysoko[ci akcentu architektonicznego nie 

większą nir 15,0 m, na powierzchni nie większej nir 
20% powierzchni budynku,

c) lokalizację doj[ć i dojazdów,
d) lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

§12. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania, na terenie oznaczonym symbolem 2U:

1) nakazuje się:
a) sytuowanie zabudowy zgodnie z nieprzekra-

czalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysun-
ku planu, z zastrzereniem pkt 3 lit. a,

b) wysoko[ć zabudowy nie większą nir 10,0 m, z 
uwzględnieniem §21 ust. 6 pkt 3,

c) dachy pEaskie lub strome,
d) powierzchnię zabudowy nie większą nir 50% 

powierzchni dziaEki budowanej,
e) udziaE powierzchni biologicznie czynnej, nie 

mniejszy nir 20% powierzchni terenu,
f) powierzchnię dziaEki budowlanej nie mniejszą 

nir 2400 m2,
g) dostęp do przylegEych dróg publicznych, zlokali-

zowanych poza granicami planu, zjazdami zlokalizo-
wanymi zgodnie z przepisami odrębnymi,

h) lokalizację stanowisk postojowych zgodnie z 
§20;

2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaEywać 
na [rodowisko, z uwzględnieniem §21 ust. 6 pkt 3;

3) dopuszcza się lokalizację:
a) przed linią zabudowy: zjazdów, schodów i po-

chylni zlokalizowanych ponirej poziomu parteru bu-
dynku,

b) doj[ć i dojazdów,
c) doj[ć i dojazdów,
d) sieci infrastruktury technicznej.

§13. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania, na terenach oznaczonych symbola-
mi: 1ZP i 2ZP:

1) nakazuje się:
a) udziaE powierzchni biologicznie czynnej nie 

mniejszy nir 70% powierzchni terenu,
b) wprowadzenie nasadzeG drzew i krzewów o 

charakterze parkowym,
c) dostosowanie nowych nasadzeG do istnieją-

cych warunków siedliskowych, panujących na da-
nym terenie,

d) zachowanie i rekultywację oczka wodnego, 
oznaczonego na rysunku planu,

e) na terenie 2ZP zachowanie naturalnej rzepby 
terenu, z uwzględnieniem pozostaEych ustaleG ni-
niejszego paragrafu,

f) powierzchnię dziaEki równą powierzchni terenu,
g) dostęp do przylegEych dróg wewnętrznych i pu-

blicznych,
h) lokalizację dróg pieszych;
2) zakazuje się:
a) lokalizacji stanowisk postojowych do pojazdów 
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samochodowych,
b) stosowania nawierzchni bitumicznych;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów maEej architektury,
b) budowli i urządzeG sportowych,
c) sieci infrastruktury technicznej.

§14. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania, na terenie oznaczonym symbolem E 
ustala się:

1) lokalizację stacji transformatorowej maEogaba-
rytowej;

2) wysoko[ć zabudowy nie większą nir 2,5 m;
3) powierzchnię dziaEki równą powierzchni terenu;
4) dach dowolny;
5) dostęp do terenu 1KDW.

§15. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania, na terenach oznaczonych symbola-
mi: 1KD-D, 2KD-D i 3KD-D:

1) na terenie 1KD-D dopuszcza się lokalizację 
fragmentów ul. T. Remiszewskiej (poza planem), w 
tym chodnika, jezdni lub [cierki rowerowej;

2) na terenie 2KD-D dopuszcza się lokalizację 
fragmentu chodnika lub pieszo-jezdni drogi zlokali-
zowanej poza planem;

3) na terenie 3KD-D:
a) nakazuje się lokalizację jezdni i co najmniej jed-

nostronnego chodnika,
b) dopuszcza się lokalizację [cierki rowerowej 

oraz sieci infrastruktury technicznej;
4) zakazuje się lokalizacji stanowisk postojowych 

dla pojazdów samochodowych.

§16. W zakresie szczegóEowych parametrów i 
wskapników ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania, na terenach oznaczonych symbola-
mi: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW i 5KDW:

1) nakazuje się:
a) na terenach: 1KDW, 2KDW i 3KDW lokalizację 

jezdni i co najmniej jednostronnych chodników,
b) na terenie 3KDW lokalizację pasa zieleni o sze-

roko[ci nie mniejszej nir 1 m wzdEur granicy z ul. 
Gwardii Ludowej (poza planem);

2) dopuszcza się:
a) na terenach: 4KDW i 5KDW wydzielenie dla ru-

chu koEowego i pieszego wspólnej nawierzchni,
b) lokalizację zieleni wysokiej,
c) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;
3) zakazuje się bezpo[redniego poEączenia terenu 

3KDW z ul. Gwardii Ludowej ｠ drogą kategorii po-
wiatowej (poza planem).

§17. W zakresie granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ze względu na poEorenie obszaru objęte-
go planem w granicach Międzychodzkiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu nakazuje się zachowanie 

wszelkich ustaleG i zakazów zawartych w przepi-
sach odrębnych dotyczących Międzychodzkiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

§18. W zakresie szczegóEowych zasad i warun-
ków scalania i podziaEu nieruchomo[ci, nie wskazuje 
się obszarów do objęcia scalaniem i podziaEem w 
rozumieniu przepisów odrębnych.

§19. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu:

1) na terenach: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 
5KDW, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 1ZP i 2ZP zakazuje 
się lokalizacji budynków;

2) dla pródeE haEasu związanych z zabudową usEu-
gową lub produkcyjną, ograniczenie emisji haEasu 
w [rodowisku do warto[ci dopuszczalnych, na gra-
nicach terenu z zabudową wymagającą komfortu 
akustycznego w [rodowisku, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§20. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji ustala się:

1) dopuszczenie lokalizacji nie więcej nir jednego 
zjazdu dla kardej dziaEki budowlanej, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi;

2) dla terenów: 1KD-D, 2KD-D i 3KD-D ｠ drogę 
klasy dojazdowej;

3) szeroko[ć dróg w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu;

4) zapewnienie stanowisk postojowych dla samo-
chodów osobowych w granicach dziaEki budowlanej 
w Eącznej ilo[ci nie mniejszej nir:

a) 2 stanowiska postojowe na kardy budynek 
mieszkalny jednorodzinny,

b) proporcjonalnie 3 stanowiska na karde 100,0 
m2 powierzchni urytkowej lokali usEugowych,

c) 1 stanowisko na 3 zatrudnionych w zakEadach 
produkcyjnych;

5) dla obiektów wymagających obsEugi pojazdami 
cięrarowymi zapewnienie stanowisk przeEadunku i 
postoju w granicach wEasnej dziaEki budowlanej;

6) zachowanie ciągEo[ci powiązaG elementów 
pasa drogowego, w szczególno[ci jezdni i chodni-
ków w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym 
ukEadem komunikacyjnym, z uwzględnieniem usta-
leG planu;

7) dopuszczenie realizacji dodatkowych, innych 
nir ustalone planem, elementów ukEadu komunika-
cyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§21. 1) W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury 
technicznej z ukEadem zewnętrznym oraz dostęp do 
sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sie-
ci infrastruktury technicznej, w szczególno[ci sieci: 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycz-
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nej, gazowej, ciepEowniczej i telekomunikacyjnej.
2) W zakresie sieci wodociągowej:
a) nakazuje się zaopatrzenie w wodę pitną wyEącz-

nie z sieci wodociągowej;
b) dopuszcza się lokalizację studni z wykorzysta-

niem wody wyEącznie dla celów gospodarczych.
3) W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:
a) nakazuje się odprowadzanie [cieków bytowych 

i przemysEowych do sieci kanalizacji sanitarnej, z 
uwzględnieniem pkt 2;

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, 
dopuszcza się odprowadzanie [cieków bytowych i 
przemysEowych do zbiorników bezodpEywowych, 
zlokalizowanych na terenie dziaEki budowlanej;

c) zakazuje się lokalizacji przydomowych oczysz-
czalni [cieków.

4) W zakresie sieci kanalizacji deszczowej:
a) nakazuje się zagospodarowanie wód opado-

wych i roztopowych w granicach dziaEki budowla-
nej, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnie-
niem pkt 2;

b) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 
i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, zlo-
kalizowanej na terenach dróg publicznych lub dróg 
wewnętrznych.

5) .W zakresie sieci elektroenergetycznej dopusz-
cza się lokalizację:

a) linii elektroenergetycznych wyEącznie jako ka-
blowych;

b) na terenach 1U i 2U stacji transformatorowych 
wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu.

6) W zakresie sieci telekomunikacyjnej:
a) dopuszcza się lokalizację linii telekomunikacyj-

nych wyEącznie jako kablowych;
b) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii 

komórkowej, z zastrzereniem pkt 3;
c) na terenie 2U dopuszcza się lokalizację sta-

cji bazowej telefonii komórkowej o wysoko[ci nie 
większej nir 40,0 m nad poziomem terenu.

§22. W zakresie sposobu i terminu tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzenia i urytkowania 
terenów dopuszcza się, do czasu realizacji zabudo-
wy usEugowej, zagospodarowanie terenu oznaczo-
nego symbolem 1U zielenią urządzoną, stanowiącą 
kontynuację terenu zieleni urządzonej oznaczonego 
symbolem 1ZP.

§23. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysoko[ci 30%.

§24. W granicach objętych ustaleniami planu tracą 
moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Międzychód w obrębach: 
Międzychód, Bielsko Dzięcielin, Wielowie[ oraz czę-
[ci obrębu Muchocin, zatwierdzonego UchwaEą 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.).

§25. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Międzychodu.

§26. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) mgr Zygmunt Mleczak
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Do przedmiotowego projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego zEorone 
zostaEy dwa pisma, zawierające Eącznie sze[ć uwag. 

Burmistrz Międzychodu uwzględniE wszystkie zEoro-
ne uwagi.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 
zmianami) Rada Miejska Międzychodu rozstrzyga, 
co następuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych 
przewidzianych w planie oraz związanych z nimi 
wykupami terenów, prowadzić będą wEa[ciwe jed-
nostki miejskie.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie 
z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie 
przepisów odrębnych.

3. Podstawę przyjęcia do realizacji zadaG okre[lo-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 

stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwe-
stycyjnego.

4. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG ustalone będzie wedEug kry-
teriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wielo-
letniego Programu Inwestycyjnego.

5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, okre[lonymi w 
planie, finansowanie to odbywać się będzie poprzez:

1) Wydatki z budretu gminy;
2) WspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych;
3) UdziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno-prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego ｠ ｧPPPｦ, 
a takre wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik nr 2
do UchwaEy Nr LIV/412/2010

Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 12 maja 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIO-
NYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY MIĘDZYCHÓD ｠ DLA CZĘZCI OBRĘBU MIĘDZYCHÓD

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr LIV/412/2010

Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 12 maja 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLA-
NIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDA-

SNYCH GMINY, ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA


