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UCHWAŁA NR VI/53/2011 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU 

z dnia 2 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – 

dla części obrębu Międzychód 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (t. j. 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. Nr 80 
z 2003 r. poz. 717), zgodnie z Uchwałņ Nr 
XXIX/218/2008 Rady Miejskiej Miňdzychodu z dnia 24 
wrzeŌnia 2008 r. w sprawie przystņpienia do sporzņ-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Miňdzychód – dla czňŌci 
obrňbu Miňdzychód, Uchwałņ Nr III/20/2010 Rady 
Miejskiej Miňdzychodu z dnia 15 grudnia 2010 r. 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/218/2008 Rady 
Miejskiej Miňdzychodu z dnia 24 wrzeŌnia 2008 r. 
dotyczņcej przystņpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Miňdzychód i po stwierdzeniu zgodnoŌci 
z ustaleniami II zmiany studium uwarunkowaŊ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Miňdzychód, uchwalonej uchwałņ Nr LII/400/2010 
Rady Miejskiej Miňdzychodu z dnia 21 kwietnia 2010 
r., 

Rada Miejska uchwala, co nastňpuje: 

DZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

§ 1.  
1) Uchwala siň zmianň miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego dla czňŌci 
obrňbu Miňdzychód – obszar położony po-
miňdzy ulicami Dworcowņ i ul. Gorzyckņ. 

2) Granice obszaru objňtego zmianņ planu ozna-
czono na rysunku zmiany planu, stanowiņcym 
załņcznik graficzny do niniejszej uchwały. 

3) Integralnymi czňŌciami zmiany planu sņ na-
stňpujņce załņczniki: 

1) załņcznik nr 1: Rysunek zmiany planu sporzņ-
dzony w skali 1:1000; 

2) załņcznik nr 2: Rozstrzygniňcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
zmiany planu; 

3) załņcznik nr 3: Rozstrzygniňcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-

leżņ do zadaŊ własnych gminy oraz źródeł ich 
finansowania. 

4) Załņczniki nr 2 i 3 nie stanowiņ ustaleŊ zmia-
ny planu. 

§ 2. . 
1) Zmiana planu okreŌla: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jņce tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywnoŌci zabudowy, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych zmianņ 
planu; 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

10) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów; 

11) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 
4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

2) Zmiana planu nie okreŌla granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegajņcych ochronie, ustalonych na pod-
stawie odrňbnych przepisów, terenów górni-
czych, narażonych na niebezpieczeŊstwo oraz 
zagrożonych osuwaniem siň mas ziemnych, 
ze wzglňdu na ich niewystňpowanie 
w obszarze objňtym ustaleniami zmiany pla-
nu. 
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§ 3. . 
1) W zmianie planu stosuje siň definicje pojňń, 

okreŌlone w art. 2 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 i w art. 3 ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 
r. w rozumieniu przyjňtym w tych ustawach. 

2) Ilekroń w zmianie planu używa siň okreŌleŊ 
takich jak: 

1) „powierzchnia zabudowy” - należy przez to 
rozumień powierzchniň budynków położo-
nych w obrňbie działki budowlanej liczonņ ja-
ko rzut pionowy zewnňtrznych krawňdzi bu-
dynku na powierzchniň terenu; 

2) „powierzchnia zabudowana” - należy przez to 
rozumień powierzchniň zabudowy wraz ze 
wszystkimi powierzchniami utwardzonymi 
w obrňbie działki budowlanej; 

3) „wskaźnik intensywnoŌci zabudowy” - należy 
przez to rozumień stosunek powierzchni kon-
dygnacji nadziemnych budynków, (parter 
i kondygnacje powyżej) w obrňbie działki bu-
dowlanej (z wyłņczeniem balkonów, loggi 
i tarasów do powierzchni działki budowlanej; 

4) „przeznaczenie terenu”- należy przez to ro-
zumień okreŌlony dla danego terenu podsta-
wowy sposób jego użytkowania, okreŌlajņcy 
m. in. okreŌlonņ planem podstawowņ funkcjň 
tego terenu; 

5) „udział powierzchni biologicznie czynnej”- 
należy przez to rozumień grunt rodzimy po-
kryty roŌlinnoŌciņ oraz woda powierzchniowa 
na działce budowlanej, a także 50% sumy na-
wierzchni tarasów i stropodachów, urzņdzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na pod-
łożu zapewniajņcym ich naturalnņ wegetacjň, 
o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2; 

6) „układ dachu”- należy przez to rozumień usta-
lony przebieg najdłuższego odcinka kalenicy 
dachu dwuspadowego od strony linii zabu-
dowy, ulicy lub ciņgu pieszego; 

7) „usługi nieuciņżliwe”- należy przez to rozu-
mień usługi, handlu, gastronomii, turystyki 
pobytowej (pensjonaty hotele), zdrowia, spor-
tu i rekreacji, inne usługi o charakterze ko-
mercyjnym - które spełniajņ wymagania sani-
tarne właŌciwe dla podstawowego przezna-
czenia terenu i nie wymagajņ przeprowadze-
nia postňpowania w sprawie oceny oddziały-
wania na Ōrodowisko okreŌlonego 
w obowiņzujņcych przepisach szczególnych; 

8) „wysokoŌń zabudowy” - należy przez to ro-
zumień wysokoŌń, liczonņ do wysokoŌci kale-
nicy mierzonņ od poziomu podłogi głównego 
wejŌcia w parterze do budynku; 

9) „noŌnik reklamowy” – należy przez to rozu-
mień wolnostojņce budowle, trwale zwiņzane 
z gruntem urzņdzenia reklamowe, nie pełniņ-
ce równoczeŌnie innych funkcji; 

10) „linie zabudowy” okreŌlone planem nie doty-
czņ okapów i gzymsów wysuniňtych nie wiň-
cej niż 0,5 m oraz balkonów i loggii wysuniň-
tych nie wiňcej niż 1,0 m,. 

§ 4. . 
1) Przedmiotem ustaleŊ zmiany planu sņ tereny 

przeznaczone na cele rozwoju funkcji usługo-
wej, mieszkaniowej oraz komunikacji. 

2) W obszarze objňtym zmianņ planu wydziela 
siň tereny o funkcjach podstawowych ozna-
czonych na rysunku zmiany planu nastňpujņ-
cymi symbolami: 

1) MW - dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

2) MW/U – dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług 
nieuciņżliwych; 

3) UH – dla terenów zabudowy usługowej – 
usług handlu; 

4) E – dla terenów obiektów i urzņdzeŊ elektro-
energetyki; 

5) KSg – dla terenów obsługi komunikacji sa-
mochodowej – zespół garaży; 

6) KSp – dla terenów obsługi komunikacji sa-
mochodowej – parkingi. 

3) Zmiana planu dopuszcza wprowadzenie funk-
cji uzupełniajņcych (towarzyszņcych) dla 
funkcji podstawowych, ustalonych dla tere-
nów objňtych ustaleniami zmiany planu, bez 
powodowania zmiany charakteru ich zago-
spodarowania oraz warunków ochrony Ōro-
dowiska przyrodniczego i kulturowego w ich 
obrňbie. 

4) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów: 
do czasu realizacji ustaleŊ niniejszej zmiany 
planu dopuszcza siň utrzymanie dotychcza-
sowego zagospodarowania i użytkowania te-
renów i obiektów z możliwoŌciņ przeprowa-
dzenia ich remontów. 

 
DZIAŁ II 

Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i środowiska przyrodniczego 

§ 5. . 
1) Obszar zmiany planu nie znajduje siň 

w granicach strefy ochrony konserwatorskiej, 
jednakże ze wzglňdu na bezpoŌrednie sņsiedz-
two strefy ustala siň, aby kształtowanie zabu-
dowy uwzglňdniało: 

1) istniejņce walory układu urbanistycznego 
miasta; 

2) architekturň otoczenia; 
3) utrzymania lub zastosowania stonowanej ko-

lorystyki elewacji budynków z zakazem uży-
wania kolorystyki o mocno nasyconych 
i agresywnych kolorach; 

4) Ustala siň obowiņzek stosowania w obiektach 
nowych oraz przy wymianie stolarki okiennej 
i drzwiowej jednorodnej stylowo, jednakowej 
na poziomie kondygnacji, z uwzglňdnieniem 
formy otworów. 

§ 6. . 
1) Zmiana planu dopuszcza: 
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1) rozbudowň systemu przyrodniczego o nowe 
jego elementy, w tym m.in. o planowane ze-
społy zieleni urzņdzonej, 

2) rewitalizacjň i uzupełnienie istniejņcych tere-
nów zieleni osiedlowej oraz przestrzeni pu-
blicznych z udziałem skwerów, zadrzewieŊ 
i trawników. 

2) W zakresie ochrony wód plan ustala: 
1) dla nowo projektowanych terenów zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej nakaz podłņczenia 
obiektów do zbiorczej kanalizacji sanitarnej; 

2) dopuszcza siň odprowadzenie wód opado-
wych i roztopowych do sieci kanalizacji desz-
czowej; 

3) dopuszcza siň wtórne wykorzystanie wód 
opadowych i roztopowych na terenie. 

 
DZIAŁ III 

Ustalenia Szczegółowe 

Rozdział I 
§ 7. . 

1) Dla terenu z istniejņcņ funkcjņ podstawowņ 
tereny zabudowy mieszkaniowej - wieloro-
dzinnej, oznaczonych na rysunku zmiany pla-
nu symbolem: 1z-1MW - zmiana planu ustala: 

1) przeznaczenie terenów: 
 a) podstawowe: tereny zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej, 
 b) uzupełniajņce: usługi nieuciņżliwe, infra-

struktura techniczna, zieleŊ urzņdzona. 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; 
 a) zakaz budowy nowych budynków miesz-

kalnych, 
 b) zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku, 
 c) dopuszczenie prowadzenia prac moderni-

zacyjnych i remontowych dla dostosowania 
istniejņcej zabudowy do obowiņzujņcych 
wymogów technicznych oraz wprowadzania 
urzņdzeŊ technicznych polepszajņcych wa-
runki użytkowania budynków, 

 d) dopuszczenie zmian kolorystyki elewacji 
oraz zmian konstrukcyjnych i pokrycia da-
chów, 

 e) dopuszczenie modernizacji i budowy no-
wych elementów sieci i urzņdzeŊ infrastruktu-
ry technicznej, w tym: sieci i przyłņczy wodo-
ciņgowych, kanalizacyjnych, elementów kana-
lizacji deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, 
stacji transformatorowych, sieci i przyłņczy 
energetycznych, centrali telefonicznych oraz 
sieci telekomunikacyjnych, 

 f) dopuszczenie wprowadzania nieuciņżliwych 
usług jako funkcji uzupełniajņcych 
w parterach obiektów mieszkaniowych lub 
w postaci pojedynczych gabinetów, biur itp. 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego; 

 a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 5% powierzchni tere-
nu, 

 b) dopuszczenie rozbudowy istniejņcego 
układu zieleni komponowanej oraz wprowa-
dzanie nowej zieleni niskiej i wysokiej. 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5. niniej-
szej uchwały. 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

 a) dopuszcza siň wprowadzanie ujednolico-
nych nawierzchni Ōcieżek, chodników 
i placów przedwejŌciowych, 

 b) dopuszcza siň wprowadzanie oraz moder-
nizacjň elementów oŌwietlenia, małej archi-
tektury itp., 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

 a) obowiņzujņca linia zabudowy – zgodnie 
z rysunkiem zmiany planu, 

 b) nakaz utrzymania istniejņcych wysokoŌci 
obiektów, 

 c) zakaz zwiňkszania powierzchni zabudowy 
terenu, 

 d) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni 
wydzielonych w parterach budynków miesz-
kalnych nieuciņżliwych lokali usługowych do 
30% ich powierzchni użytkowej, 

 e) nakaz utrzymania istniejņcych wskaźników 
intensywnoŌci zabudowy, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: 

 a) zakaz podziału terenu na działki budowlane 
za wyjņtkiem wydzielanie działek przeznaczo-
nych pod lokalizacje urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej i komunikacji, wielkoŌń tych dzia-
łek należy ustalań w dostosowaniu do para-
metrów technicznych lokalizowanych urzņ-
dzeŊ oraz potrzeb ich obsługi, 

 b) w zakresie zasad warunków scalania nieru-
chomoŌci nie podejmuje siň ustaleŊ. 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: za-
kaz umieszczania noŌników reklamowych; 

9) ustalenia komunikacyjne: dostňpnoŌń terenu 
od ulicy Gorzyckiej znajdujņcej siň 
w bezpoŌrednim sņsiedztwie terenu. 

2) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonņ na 
rysunku zmiany planu symbolem: 1z-2MW/U 
– zmiana planu ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
 a) podstawowe: teren zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług 
nieuciņżliwych, w tym handlu, 

 b) uzupełniajņce: zieleŊ urzņdzona, infrastruk-
tura techniczna, miejsca postojowe, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
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 a) dopuszczenie zachowania istniejņcych 
obiektów oraz ich adaptacja na cele mieszkal-
nictwa wielorodzinnego, 

 b) zakaz budowy nowych budynków, 
 c) dopuszczenie wprowadzenia usług 

w parterze budynków, 
 d) dopuszczenie rozbudowy istniejņcych bu-

dynków, 
 e) dopuszczenie prowadzenia prac moderni-

zacyjnych i remontowych dla dostosowania 
istniejņcej zabudowy do obowiņzujņcych 
wymogów technicznych oraz wprowadzanie 
urzņdzeŊ technicznych polepszajņcych wa-
runki użytkowania budynków, 

 f) dopuszczenie modernizacji i budowy no-
wych elementów sieci infrastruktury tech-
nicznej, w tym: sieci i przyłņczy wodociņgo-
wych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji 
deszczowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji 
transformatorowych, sieci i przyłņczy energe-
tycznych, central telefonicznych, sieci 
i przyłņczy telekomunikacyjnych. 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

 a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznej 
czynnej na co najmniej 10% powierzchni te-
renu, 

 b) zakaz przekraczania standardów jakoŌci 
Ōrodowiska poza granicami terenu, do które-
go jego właŌciciel (inwestor) ma tytuł prawny, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5 niniej-
szej uchwały. 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

 a) dopuszczenie ujednolicenia nawierzchni 
ciņgów komunikacyjnych, 

 b) dopuszczenie wprowadzenia ujednolico-
nych elementów oŌwietlenia. 

6) parametry i wskaźniki intensywnoŌci zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaźniki intensywnoŌci zabudowy: 

 a) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy – zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

 b) zakaz budowy nowych budynków, 
 c) zakaz nadbudowy istniejņcego budynku, 
 d) nakaz zachowania istniejņcych kondygna-

cji, 
 e) nakaz zachowania parametrów wysoko-

Ōciowych budynku – 3 kondygnacje i 4 kon-
dygnacje w czňŌci budynku nad klatkņ scho-
dowņ 

 f) ograniczenie maksymalnej powierzchni za-
budowy – do 900,0m², 

 g) ograniczenie powierzchni zabudowanej do 
90% powierzchni terenu, 

 h) dopuszcza siň wprowadzenie usług 
w parterze budynku mieszkalnego, 

 i) w przypadku rozbudowy istniejņcego obiek-
tu ustala siň maksymalnņ szerokoŌń elewacji 

frontowej równņ szerokoŌci nieprzekraczalnej 
linii zabudowy od strony frontu budynku, 

 j) ograniczenie wysokoŌci ogrodzeŊ do 1,80 
m., oraz dopuszczenie stosowania elementów 
betonowych do ich budowy wyłņcznie 
w formie słupów i podmurówek. 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych zmianņ 
planu: 

 a) zakaz podziału terenu na działki budowlane 
za wyjņtkiem wydzielanie działek przeznaczo-
nych pod lokalizacje urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej i komunikacji - wielkoŌń tych dzia-
łek należy ustalań w dostosowaniu do para-
metrów technicznych lokalizowanych urzņ-
dzeŊ oraz potrzeb ich obsługi, 

 b) w zakresie zasad warunków scalania nieru-
chomoŌci nie podejmuje siň ustaleŊ. 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 a) zakaz prowadzenia w ramach usług uzu-
pełniajņcych usług uciņżliwych w rozumieniu 
przepisów ustawy o ochronie Ōrodowiska, 

9) ustalenia komunikacyjne: 
 a) dostňpnoŌń terenu od ulicy Dworcowej 

znajdujņcej siň w bezpoŌrednim sņsiedztwie 
terenu, dostňpnoŌń od ul. Gorzyckiej poprzez 
teren oznaczony na rysunku symbolem 1z-
KSp, 

 b) nakaz wydzielenia miejsc parkingowych 
i postojowych do obsługi terenu: 

 - 1mp. na każde nastňpne 25m² powierzchni 
użytkowej czňŌci usługowej budynku, 

 - nie mniej niż 1 mp. na 1 mieszkanie, do-
puszcza siň możliwoŌń dla lokali mieszkalnych 
wydzielenia miejsc postojowych na parkingu 
ozn. symbolem 1z-KSp znajdujņcym siň 
w bezpoŌrednim sņsiedztwie terenu. 

3) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ tereny za-
budowy usług handlu, oznaczonych na ry-
sunku zmiany planu symbolem: 1z-UH - 
zmiana planu ustala: 

1) przeznaczenie terenów: 
 a) podstawowe: tereny zabudowy usługowej 

– usług handlu, 
 b) uzupełniajņce: komunikacja, miejsca par-

kingowe, zieleŊ urzņdzona, infrastruktura 
techniczna. 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

 a) dopuszczenie utrzymania istniejņcej zabu-
dowy, 

 b) dopuszcza siň adaptacjň istniejņcych obiek-
tów, 

 c) dopuszcza siň rozbudowň istniejņcych 
obiektów, 

 d) dopuszcza siň rozbiórkň istniejņcych bu-
dynków oraz budowň nowego o funkcji usłu-
gowej, 

 e) dopuszczenie budowy nowych elementów 
sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 
w tym: sieci i przyłņczy wodociņgowych, ka-
nalizacyjnych, elementów kanalizacji desz-
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czowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji 
transformatorowych, sieci i przyłņczy energe-
tycznych, central telefonicznych, sieci 
i przyłņczy telekomunikacyjnych, 

 f) nakaz wydzielenia terenu pod parking 
i wewnňtrznņ ulicň dojazdowņ na terenie 
przyległym bezpoŌrednio do terenu parkingu 
oznaczonego symbolem 1z-KSp. 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego; 

 a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 10% powierzchni 
działki. 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w §5. niniej-
szej uchwały. 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

 a) dopuszcza siň ujednolicenie nawierzchni 
miejsc parkingowych, chodników itp. 

 b) dopuszcza siň wprowadzenie oŌwietlenia 
i elementów małej architektury, 

 c) dopuszczenie umieszczania tablic 
i noŌników reklamowych w obrňbie działki 
budowlanej, pod warunkiem: 

 - utrzymania łņcznej powierzchni reklamowej 
nie przekraczajņcej 3,0 m2, 

 - umieszczania tablic i noŌników reklamowych 
do maksymalnej wysokoŌci: pierwszej kondy-
gnacji budynków, 

 - budowy wolnostojņcych obiektów reklamo-
wych o maksymalnej wysokoŌci do 3.50 m. 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

 a) dla budynków usługowych ogranicza siň 
iloŌń kondygnacji nadziemnych do 3 (z kon-
dygnacjņ zawartņ w dachu włņcznie), 

 b) dopuszcza siň rozbudowň istniejņcych 
obiektów, 

 c) dopuszcza siň wprowadzenie jednej kondy-
gnacji podziemnej, 

 d) ograniczenie wysokoŌci zabudowy do 
11,00 m., 

 e) dopuszczenie stosowania dachów dwu-
spadowych lub wielospadowych o nachyleniu 
15 – 45 stopni lub dachu płaskiego 
o nachyleniu połaci w zakresie do 10 stopni, 

 f) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
budowy w obrňbie działki budowlanej do 
2000 m², 

 g) ogranicza siň powierzchniň terenu zabu-
dowanego do 90%, 

 h) w przypadku rozbudowy istniejņcych 
obiektów dopuszcza siň maksymalnņ szero-
koŌń elewacji frontowych równych szerokoŌci 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony 
frontu budynków, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych zmianņ 
planu; 

 a) dopuszczenie podziału terenu dla funkcji 
usługowej, dla urzņdzeŊ i obiektów infrastruk-
tury technicznej, oraz zwiņzanych 
z komunikacjņ, 

 b) w przypadku podziału nieruchomoŌci nakaz 
zagwarantowania dostňpu komunikacyjnego 
do każdej z nowo wydzielonej działki, 

 c) nie okreŌla siň minimalnych powierzchni 
działek, 

 d) w zakresie zasad warunków scalania nieru-
chomoŌci nie podejmuje siň ustaleŊ. 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

 a) zakaz prowadzenia w ramach usług towa-
rzyszņcych uciņżliwych w rozumieniu przepi-
sów ustawy o ochronie Ōrodowiska, 

9) ustalenia komunikacyjne: 
 a) dostňpnoŌń terenu od ulicy Dworcowej 

znajdujņcej siň w bezpoŌrednim sņsiedztwie 
terenu – zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 
oraz poprzez wewnňtrznņ drogň dojazdowņ 
na terenie parkingu tj. terenu oznaczonego na 
rysunku zmiany symbolem 1z-KSp, 

 b) nakaz zapewnienia miejsc postojowych 
w iloŌci: 

 - 1mp na 50m² powierzchni użytkowej budyn-
ku usługowego 

4) Dla terenów z istniejņcņ funkcjņ podstawowņ: 
tereny obsługi komunikacji samochodowej – 
garaże, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami: 1z-KSg – zmiana planu ustala: 

1) przeznaczenie terenów: tereny obsługi komu-
nikacji samochodowej - zespół garaży; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

 a) dopuszcza siň utrzymanie istniejņcego 
układu zabudowy, 

 b) dopuszczenie rozbudowy garażu znajdujņ-
cego siň na działce nr 994/5, 

 c) dopuszczenie prowadzenia prac moderni-
zacyjnych i remontowych dla dostosowania 
istniejņcej zabudowy do obowiņzujņcych 
wymogów technicznych oraz wprowadzania 
urzņdzeŊ technicznych polepszajņcych wa-
runki użytkowania obiektów, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego; 

 a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 2% powierzchni dział-
ki, 

 b) dopuszcza siň wprowadzenie komponowa-
nych układów zieleni urzņdzonej lub izolacyj-
nej, 

 c) zakaz przekraczania standardów jakoŌci 
Ōrodowiska poza granicami terenu objňtego 
niniejszymi ustaleniami. 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

 a) dopuszczenie wprowadzenia ujednolico-
nych nawierzchni, 

 b) dopuszczenie wprowadzenia elementów 
oŌwietlenia, 
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5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
nie ustala siň w tym zakresie, 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

 a) nakaz utrzymania istniejņcej linii zabudowy 
– zgodnie z rysunkiem zmiany planu, 

 b) dopuszczenie rozbudowy garażu znajdujņ-
cego siň na działce nr 994/5 w sposób umoż-
liwiajņcy powstanie dwóch stanowisk gara-
żowych, 

 c) dopuszczenie powiňkszenia powierzchni 
zabudowy rozbudowywanego obiektu 
o 18,0m², 

 d) nakaz utrzymania istniejņcych wysokoŌci 
obiektów garażowych również w czňŌci roz-
budowywanej, 

 e) w przypadku wymiany dachów nakaz za-
stosowania takie samego układu dachu co 
w obiektach sņsiadujņcych, 

 f) w przypadku modernizacji elewacji nakaz 
utrzymania podobnej kolorystyki wszystkich 
obiektów znajdujņcych siň w jednym ciņgu, 

 g) ograniczenie powierzchni zabudowanej do 
98% powierzchni terenu. 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych zmianņ 
planu; 

 a) dopuszcza siň podział działki 994/5, 
 b) dopuszcza siň scalanie działek. 
8) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: za-
kaz użytkowania obiektów w inny sposób niż 
zgodne z podstawowņ funkcjņ terenu; 

9) ustalenia komunikacyjne: dostňpnoŌń terenu 
od ulicy Gorzyckiej znajdujņcej siň 
w bezpoŌrednim sņsiedztwie terenu, poprzez 
teren oznaczony na rysunku zmiany symbo-
lem 1z-KSp. 

5) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ: tereny 
obsługi komunikacji samochodowej – parkin-
gi, oznaczone na rysunku zmiany planu sym-
bolami: 1z-KSp – zmiana planu ustala: 

1) przeznaczenie terenów: 
 a) podstawowe: tereny obsługi komunikacji 

samochodowej - parking, 
 b) uzupełniajņce: zieleŊ urzņdzona, infrastruk-

tura techniczna. 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
 a) zakaz budowy obiektów i urzņdzeŊ nie 

zwiņzanych z funkcjņ podstawowņ, 
 b) dopuszczenie budowy i urzņdzeŊ zwiņza-

nych z obsługņ parkingu, w tym również 
ramp, parkingu podziemnego, 

 c) dopuszczenie budowy ciņgów pieszo jezd-
nych zwiņzanych z obsługņ parkingu oraz te-
renów mieszkaniowych, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego; 

 a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 20% powierzchni 
działki, 

 b) dopuszcza siň wprowadzenie komponowa-
nych układów zieleni urzņdzonej lub izolacyj-
nej, 

 c) zakaz przekraczania standardów jakoŌci 
Ōrodowiska poza granicami terenu objňtego 
niniejszymi ustaleniami, 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

 a) dopuszczenie wprowadzenia ujednolico-
nych nawierzchni placów manewrowych, 

 b) dopuszczenie wprowadzenia elementów 
oŌwietlenia w czňŌci nadziemnej i podziemnej 
parkingu. 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
nie ustala siň warunków w tym zakresie, 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

 a) dopuszczenie podniesienia płyty parkingu 
nadziemnego do 0,5 powyżej istniejņcego po-
ziomu terenu, 

 b) dopuszczenie budowy parkingu dwupo-
ziomowego, z dopuszczeniem budowy jedne-
go poziomu podziemnego, 

 c) ograniczenie powierzchni zabudowanej do 
80% powierzchni terenu. 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: dopuszczenie wydzielenia no-
wych działek dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej. 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: za-
kaz użytkowania obiektów w inny sposób niż 
zgodne z podstawowņ funkcjņ terenu, 

9) ustalenia komunikacyjne: dostňpnoŌń terenu 
od ulicy Gorzyckiej znajdujņcej siň 
w bezpoŌrednim sņsiedztwie terenu. 

6) Dla terenów z istniejņcņ funkcjņ podstawowņ 
urzņdzeŊ i obiektów elektroenergetycznych, 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 1z-
E - zmiana planu ustala: 

1) przeznaczenie terenu: teren obiektów 
i urzņdzeŊ elektroenergetyki; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

 a) dopuszczenie utrzymania i modernizacji 
istniejņcego obiektu, zgodnie z potrzebami 
technologicznymi jego użytkowania, 

 b) dopuszczenie wprowadzania nowych urzņ-
dzeŊ zwiņzanych z ustalonņ w zmianie planu 
funkcjņ terenu. 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

 a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 10% powierzchni te-
renu, 
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 b) dopuszczenie wprowadzenia zieleni izola-
cyjnej, 

 c) zakaz przekraczania standardów jakoŌci 
Ōrodowiska poza granicami terenu objňtego 
niniejszymi ustaleniami. 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
nie podejmuje siň ustaleŊ w tym zakresie, 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

 a) dopuszcza siň dostosowanie parametrów 
obiektów do potrzeb technologicznych użyt-
kowania obiektu, 

 b) ograniczenie powierzchni zabudowanej do 
90% terenu. 

  
6) szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: nie podejmuje siň ustaleŊ 
w tym zakresie. 

7) ustalenia komunikacyjne: dostňpnoŌń terenu 
od ulicy Gorzyckiej znajdujņcej siň 
w bezpoŌrednim sņsiedztwie terenu. 

 

Rozdział II 
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

§ 8. . 
1) Zaopatrzenie w wodň: 
1) ustala siň obowiņzek podłņczenia wszystkich 

obiektów do zbiorczej, miejskiej sieci wodo-
ciņgowej; 

2) istniejņce na obszarze opracowania sieci wo-
dociņgowe do zachowania; 

3) dopuszcza siň przebudowň istniejņcych sieci, 
w tym jej przełożenia w przypadku kolizji 
z projektowanym zainwestowaniem. 

2) Odprowadzenie Ōcieków sanitarnych: 
1) wyłņcznie poprzez istniejņcy system kanaliza-

cji miejskiej; 
2) istniejņce na obszarze opracowania sieci ka-

nalizacji sanitarnej do zachowania; 
3) dopuszcza siň przebudowň istniejņcych sieci, 

w tym jej przełożenia w przypadku kolizji 
z projektowanym zainwestowaniem. 

3) Odprowadzenie wód opadowych: 
1) poprzez system istniejņcej i projektowanej 

miejskiej kanalizacji deszczowej; 
2) istniejņce na obszarze opracowania sieci ka-

nalizacji deszczowej do zachowania; 
3) dopuszcza siň przebudowň istniejņcych sieci, 

w tym jej przełożenia w przypadku kolizji 
z projektowanym zainwestowaniem. 

4) Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów: 
1) usuwanie odpadów w obowiņzujņcym syste-

mie gospodarki odpadami dla miasta Miňdzy-
chód; 

2) ustala siň obowiņzek selektywnej zbiórki od-
padów- wstňpne segregowanie 

i gromadzenie w pojemnikach o rodzaju 
i wielkoŌci odpowiedniej do zastosowania; 

5) Zaopatrzenie w gaz: 
1) zaopatrzenie w gaz do celów socjalno-

bytowych, grzewczych i potrzeb technolo-
gicznych w sektorze usług; 

2) zaopatrzenie odbiorców w gaz przez podłņ-
czenie do istniejņcej i projektowanej sieci ga-
zowej Ōredniego ciŌnienia; 

3) sień rozdzielcza Ōredniego ciŌnienia 
z zastosowaniem wňzłów redukcyjnych na 
poszczególnych budynkach. 

6) Zaopatrzenie w ciepło: 
1) dla obiektów projektowanych i istniejņcych, 

nie zasilanych z istniejņcej sieci cieplnej, usta-
la siň indywidualne źródła ciepła zasilane eko-
logicznymi noŌnikami energii (gaz przewo-
dowy, energia elektryczna), z zakazem stoso-
wania paliw stałych oraz oleju opałowego; 

2) dopuszcza siň przebudowň i rozbudowň ist-
niejņcych sieci ciepłowniczych. 

7) Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ: 
1) dla obiektów istniejņcych utrzymuje siň do-

tychczasowy sposób zaopatrzenia; 
2) zasilanie obiektów na poziomie niskich napiňń 

rozdzielczņ sieciņ kablowņ z istniejņcej stacji 
transformatorowej na obszarze opracowania; 

3) odcinki istniejņcych linii kablowych, kolidujņ-
ce z ustaleniami planu miejscowego, wyma-
gajņ przełożenia w sposób zgodny z zasadami 
planu. 

8) Telekomunikacja: dopuszcza siň lokalizowanie 
sieci kablowych oraz urzņdzeŊ telekomunika-
cyjnych w obszarze opracowania. 

 
DZIAŁ IV 

Przepisy końcowe 

§ 9. . 
1) Ustala siň nastňpujņce stawki procentowe 

służņce naliczaniu opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.3.2003 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717): 

1) w wysokoŌci 20% - dla terenów o funkcji 
mieszkaniowej oznaczonych na rysunku 
zmiany planu symbolem: MW, MW/U; 

2) w wysokoŌci 15% - dla terenów o funkcji 
usługowej oznaczonych na rysunku zmiany 
planu symbolem UH; 

3) w wysokoŌci 10% - dla pozostałych terenów. 
2) Traci moc Uchwała Nr XVIII/125/2007 Rady 

Miejskiej Miňdzychodu z dnia 11 grudnia 2007 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Miňdzychód w obrňbach: Miňdzychód, Biel-
sko, Dziňcielin, WielowieŌ, oraz czňŌci obrňbu 
Muchocin w zakresie terenów, których grani-
ce okreŌlone zostały w załņczniku nr 1. 

3) Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miňdzychodu. 
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4) Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Wiceprzewodniczņcy 
 Rady Miejskiej  

(-)Sławomir Rogala
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr VI/53/2011 

Rady Miejskiej Miňdzychodu 
z dnia 2 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr VI/53/2011 

Rady Miejskiej Miňdzychodu 
z dnia 2 marca 2011 r
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr VI/53/2011 

Rady Miejskiej Miňdzychodu 
z dnia 2 marca 2011 r


