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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, pópn. zm.) 
Rada Gminy Kapmierz rozstrzyga, co następuje:

W związku z nie zEoreniem uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
we wsi Kiączyn rejon ul. JabEoniowej nie rozstrzyga 
o sposobie ich rozpatrzenia.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 
45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.1237 i 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124 Nr 

75, poz. 474), Rada Gminy Kapmierz rozstrzyga, co 
następuje: 

Nie przewiduje się kosztów związanych z realiza-
cją infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych Gminy poniewar projektowane drogi są 
drogami wewnętrznymi i Gmina nie będzie ponosić 
kosztów ich wykupu i uzbrojenia.

ZaEącznik Nr 2
do UchwaEy Nr LIII/308/10

Rady Gminy Kapmierz
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KAoMIERZ 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego we wsi Kiączyn rejon ul. JabEoniowej

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr LIII/308/10

Rady Gminy Kapmierz
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KAoMIERZ 
o sposobie realizacji, zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we 
wsi Kiączyn rejon ul. JabEoniowej, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 

wEasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

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.) Rada Miejska 
Międzychodu uchwala, co następuje: Rada Miejska 
uchwala, co następuje:

§1. .1) Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Międzychód dla czę-
[ci terenów poEoronych w obrębie Gorzycko, zwa-
ny dalej planem, po stwierdzeniu jego zgodno[ci z 
ustaleniami zmiany Studium uwarunkowaG i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mię-
dzychód (UchwaEa Nr LII/400/2010 Rady Miejskiej 
Międzychodu z dnia 21 kwietnia 2010 r.).

2) Plan obejmuje obszar o powierzchni okoEo 0,38 
ha, poEorony w granicach okre[lonych na rysunku 
planu.

3) Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, zatytuEowany Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy Między-
chód dla czę[ci terenów poEoronych w obrębie Go-
rzycko, opracowany w skali 1:1000 wraz z wyry-
sem ze zmiany Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Między-
chód, stanowiący zaEącznik nr 1 do uchwaEy, zwany 
dalej rysunkiem planu;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu w 
sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoro-
nego do publicznego wglądu projektu planu, stano-
wiące zaEącznik nr 2 do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o 
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sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, nalerących do zadaG wEasnych gmi-
ny, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące 
zaEącznik nr 3 do uchwaEy.

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

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

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

3) obsEudze komunikacyjnej ｠ nalery przez to ro-
zumieć dostęp do terenu z drogi publicznej dla ruchu 
pieszego, rowerowego i samochodowego;

4) powierzchni zabudowy ｠ nalery przez to ro-
zumieć powierzchnię zajętą przez budynki, liczoną 
jako suma powierzchni ich rzutów parteru w ich ob-
rysie zewnętrznym;

5) szyldzie ｠ nalery przez to rozumieć oznaczenia 
jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, 
ich siedzib lub miejsc wykonywania dziaEalno[ci;

6) tablicach informacyjnych ｠ nalery przez to ele-
menty systemu informacji miejskiej, tablice z nazwą 
ulicy, numer posesji, tablice informujące o zasadach 
funkcjonowania terenów zielonych i lasów, tablice z 
oznaczeniem przyEączy urządzeG technicznych;

7) terenie ｠ nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi;

8) urządzeniu reklamowym ｠ nalery przez to ro-
zumieć no[nik informacji wizualnej w  jakiejkolwiek 
materialnej formie wraz z elementami konstrukcyj-
nymi i zamocowaniami, nie będący szyldem, tablicą 
informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o 
znakach i sygnaEach drogowych.

§3. .1) Na rysunku planu przedstawiono graficznie 
następujące obowiązujące ustalenia planu:

1) granicę uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub o rórnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) przeznaczenie terenu ｠ oznaczone barwą i sym-

bolem literowym;
5) odlegEo[ć linii zabudowy od linii rozgraniczają-

cej tereny.

§4. .1) Ustala się następujące przeznaczenie te-
renów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na 
rysunku planu, oznaczonych symbolami:

1) teren usEug handlu, gastronomii lub usEug hote-
larskich oznaczony na rysunku planu symbolem U;

2) teren lasu, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem ZL;

3) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku 

planu symbolem KD-GP.

§5. .1) W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego:

1) ustala się zakaz lokalizacji:
 a) tymczasowych obiektów budowlanych, z wy-

jątkiem urządzeG zaplecza budów lokalizowanych w 
bezpo[rednim sąsiedztwie terenu budowy,

 b) urządzeG reklamowych,
 c) ogrodzeG;
2) dopuszcza się lokalizację:
 a) obiektów maEej architektury,
 b) rywopEotów,
 c) szyldów i tablic informacyjnych.

§6. .1) W zakresie zasad ochrony [rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zagospodarowanie zielenią wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia;

2) wykorzystywanie nadmiaru mas ziemnych po-
zyskanych podczas prac budowlanych w obrębie 
terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami od-
rębnymi;

3) zastosowanie zabezpieczeG dla nawierzchni 
przeznaczonych dla postoju i prowadzenia ruchu 
koEowego przed infiltracją zanieczyszczeG z wód 
opadowych i roztopowych do [rodowiska grunto-
wo-wodnego;

4) w przypadku lokalizacji usEug hotelarstwa do-
puszczalne poziomy haEasu jak dla terenów zabudo-
wy zamieszkania zbiorowego, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

5) stosowanie do celów grzewczych gazu, energii 
elektrycznej lub innych ekologicznych paliw;

6) gromadzenie i segregację odpadów w miej-
scach ich powstawania oraz usuwanie ich zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

§7. .1) W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóE-
czesnej ustala się przy realizacji inwestycji prowa-
dzenie rozpoznania archeologicznego równolegle z 
robotami ziemnymi, jereli wymagają tego przepisy 
odrębne.

§8. .1) W zakresie wymagaG wynikających z po-
trzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala 
się spójne zagospodarowanie terenów dróg w za-
kresie nawierzchni i maEej architektury.

§9. .1) W zakresie parametrów i wskapników 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu dla terenu U ustala się:

1) sytuowanie zabudowy zgodnie z nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysun-
ku planu;

2) maksymalną powierzchnię zabudowy ｠ 25 % 
powierzchni dziaEki budowlanej;

3) udziaE powierzchni biologicznie czynnej, nie 
mniejszy nir 60% powierzchni dziaEki budowlanej;
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4) lokalizację maksymalnie jednego budynku;
5) zakaz lokalizacji stacji paliw;
6) dowolną geometrię dachu;
7) wysoko[ć zabudowy do 10,0 m;
8) minimalną powierzchnię dziaEki budowlanej ｠ 

2000,0 m2 z wyjątkiem wydzielanych na cele infra-
struktury technicznej.

§10. .1) W zakresie parametrów i wskapników 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu dla terenu ZL ustala się:

1) zachowanie dotychczasowego sposobu uryt-
kowania z dopuszczeniem nowych zalesieG;

2) stosowanie do nowych zalesieG rodzimych 
drzew, krzewów oraz stosowania ro[lin okrywo-
wych, charakterystycznych dla danego siedliska.

§11. .1) W zakresie parametrów i wskapników 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu dla terenu KD-GP ustala się:

1) szeroko[ć drogi w liniach rozgraniczających 
zgodnie z rysunkiem planu,

2) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych.

§12. .1) W zakresie ustalenia granic i sposobów 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie obowiązują przepisy odrębne do-
tyczące Międzychodzkiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu.

§13. .1) W zakresie szczegóEowych zasad i wa-
runków scalania i podziaEu nieruchomo[ci nie podej-
muje się ustaleG.

§14. .1) W zakresie szczególnych warunków za-
gospodarowania terenów oraz ograniczeG w ich 
urytkowaniu ustala się uwzględnienie w zagospo-
darowaniu terenów wymagaG i ograniczeG wynika-
jących z przebiegu sieci infrastruktury technicznej, 
w szczególno[ci w strefie bezpieczeGstwa dla ruro-
ciagów naftowych, wyznaczonej na rysunku planu.

§15. .1) W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala się:

1) obsEugę komunikacyjną z terenu KD-GP;
2) dla terenu KD-GP ｠ klasę drogi gEównej ruchu 

przyspieszonego;
3) minimalną ilo[ć miejsc postojowych dla samo-

chodów osobowych: 3 stanowiska na karde 100,0 
m² powierzchni urytkowej pomieszczeG usEugo-
wych;

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

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

6) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie 
sieci infrastruktury technicznej;

7) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z 
dopuszczeniem korzystania z indywidualnych ujęć 
wody, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) odprowadzanie [cieków bytowych docelowo 
do sieci kanalizacji sanitarnej;

9) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
dopuszczenie odprowadzania [cieków bytowych do 
szczelnych zbiorników bezodpEywowych;

10) zagospodarowanie wód opadowych i roztopo-
wych w obrębie dziaEki budowlanej;

11) odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych z terenu KD-GP do sieci kanalizacji deszczo-
wej;

12) na terenie U dopuszczenie lokalizacji stacji 
transformatorowej wbudowanej w budynek o in-
nym przeznaczeniu.

§16. .1) W zakresie sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i urytko-
wania terenów nie podejmuje się ustaleG.

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

§18. .1) Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Międzychodu.

§19. .1) UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 
dni od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) mgr Zygmunt Mleczak 
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Do wyEoronego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Międzychód dla czę[ci terenów poEoro-

nych w obrębie Gorzycko nie zostaEa zEorona radna 
uwaga. 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 
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 LXII/465/2010

Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 27 papdziernika 2010 r.

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

GMINY MIĘDZYCHÓD DLA CZĘZCI TERENÓW PODOqONYCH W OBRĘBIE GORZYCKO

ZaEącznik Nr 3
do UchwaEy Nr LXII/465/2010

Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 27 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH  
W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF 

WDASNYCH GMINY, ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA


