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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 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974i Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (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 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz 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, Nr 106, poz. 675), 
w związku z uchwaEą Nr XLII/226/09 Rady Gminy 
Kapmierz z dnia 21 papdziernika 2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego we wsi Kiączyn 
rejon ul. JabEoniowej Rada Gminy Kapmierz uchwa-
la, co następuje: 

DZIAD I
Postanowienia ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego we wsi Kiączyn rejon ul. 
JabEoniowej zwany dalej planem, stwierdzając 
jego zgodno[ć z ustaleniami Studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kapmierz zatwierdzonym uchwaEą Nr 
XXXV/210/01 Rady Gminy w Kapmierzu z dnia 
12 listopada 2001 r. zmienione uchwaEami Rady 
Gminy Kapmierz: Nr XVII/117/03 z dnia 30 grud-
nia 2003r, Nr XLII/227/09 z dnia 21 papdziernika 
2009r; Nr XLVII/257/10 z dnia 2 marca 2010r.; Nr 
XLVII/258/10 z dnia 2 marca 2010r; Nr LII/279/10 
z dnia 14 lipca 2010r.; Nr LII/280/10 z dnia 14 lipca 
2010r. 

2. Plan obejmuje dziaEki o numerach ewiden-
cyjnych: 53, 54, 55, 62, 63, 64/1, 65/1, 181/1, 
181/2, 181/3 i czę[ć dziaEek o numerach ewiden-
cyjnych 56, 57, 58/1, 58/2, 58/3, 50, 70, 37 i 272 
we wsi Kiączyn.

3. ZaEącznikiem nr 1 do uchwaEy jest czę[ć gra-
ficzna, zwana dalej ｧrysunkiem planuｦ, na której 
oznaczono granice obszaru objętego planem miej-
scowym.

4. ZaEącznikiem nr 2 do uchwaEy jest rozstrzygnię-
cie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu planu.

5. ZaEącznikiem nr 3 do uchwaEy jest rozstrzygnię-
cie o sposobie realizacji, zapisanych w projekcie pla-
nu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy, oraz o zasa-
dach ich finansowania.

§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) terenie - nalery przez to rozumieć obszar ogra-

niczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
tereny o rórnym przeznaczeniu, oznaczony symbo-
lem przeznaczenia zgodnie z oznaczeniami graficz-
nymi okre[lonymi na rysunku planu;

2) powierzchni zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć powierzchnię poziomego rzutu budynku (po 
zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych), któ-
ry nie uwzględnia balkonów, okapów, gzymsów, 
tarasów, przy czym powierzchnia zabudowy dziaEki 
jest sumą powierzchni zabudowy wszystkich istnie-
jących i projektowanych budynków występujących 
w obrębie dziaEki;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odle-
gEo[ć, w jakiej morna sytuować budynek od granic 
dziaEki budowlanej;

4) budowie urządzeG infrastruktury technicznej 
- nalery przez to rozumieć budowę dróg dla ruchu 
koEowego i pieszego oraz wybudowanie pod ziemią, 
na ziemi albo nad ziemią przewodów, instalacji lub 
urządzeG wodociągowych, kanalizacyjnych, cie-
pEowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomu-
nikacyjnych.

DZIAD II
Przepisy szczegóEowe

Przeznaczenie terenów

§3. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN. Tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stano-
wią przestrzeG do budowy budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej. Garar 
more stanowić integralną czę[ć budynku mieszkal-
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nego jednorodzinnego lub more być budynkiem wol-
nostojącym. Dopuszcza się budowę wolnostojących 
budynków gospodarczych lub gospodarczo - gara-
rowych oraz urządzeG infrastruktury technicznej, 
w tym dróg wewnętrznych i wydzielonych miejsc 
postojowych. Dopuszcza się lokalizowanie usEug na 
maksymalnie 30 % Eącznej powierzchni urytkowej 
budynków zlokalizowanych na dziaEce;

2) tereny urządzeG elektroenergetycznych ozna-
czone na rysunku planu symbolem E. Tereny pod 
lokalizację stacji transformatorowych;

3) tereny zieleni oznaczone na rysunku planu 
symbolem Z. Teren pod zieleG niską i wysoką, Eąki, 
rowy melioracyjne. Zakaz lokalizacji budynków. Te-
reny zieleni mogą stanowić przestrzeG do budowy 
urządzeG infrastruktury technicznej oraz dojazd do 
gruntów ornych;

4) tereny dróg publicznych - drogi lokalne ozna-
czone na rysunku planu symbolem KD-L. Tereny 
dróg publicznych - drogi lokale - mogą stanowić 
przestrzeG do budowy urządzeG infrastruktury tech-
nicznej;

5) tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe 
oznaczone na rysunku planu symbolem KD-D. Tere-
ny dróg publicznych - drogi dojazdowe - mogą sta-
nowić przestrzeG do budowy urządzeG infrastruktu-
ry technicznej;

6) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDW. Tereny dróg we-
wnętrznych mogą stanowić przestrzeG do budowy 
urządzeG infrastruktury technicznej;

Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzen-
nego

§4. Zasady ochrony i ksztaEtowania Eadu prze-
strzennego reguluje się przez:

1) nakaz zachowania nieprzekraczalnych linii za-
budowy;

2) zakaz ustawiania reklam i tablic informacyjnych 
w miejscach i w sposób utrudniający czytelno[ć in-
formacji drogowskazowej;

3) dopuszczenie umieszczania tablic informacyj-
nych na budynkach i/lub ogrodzeniach, poza polami 
widoczno[ci;

4) zakaz lokalizacji ogrodzeG peEnych i ogrodzeG z 
betonowych elementów prefabrykowanych.

Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego

§5. 1. Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego reguluje się przez: 

1) zakaz ogrzewania budynków w oparciu o ko-
tEownie wysokoemisyjne;

2) nakaz gromadzenia i usuwania odpadów sta-
Eych zgodnie z gminnym planem gospodarki odpa-
dami;

3) zakazuje się lokalizowania na terenie objętym 
planem anten przekapnikowych telefonii komórko-

wej;
4) zakazuje się wprowadzania funkcji, które po-

wodują lub mogą spowodować przekroczenie do-
puszczalnej emisji zanieczyszczeG, dopuszczalnego 
poziomu haEasu lub wibracji, rozprzestrzenianie się 
drarniących woni i [wiatEa o durym natęreniu, poza 
terenem do którego wEa[ciciel posiada tytuE prawny, 
lub wprowadzające ograniczenia w urytkowaniu te-
renów przylegających;

2. Gospodarkę odpadami w tym odbiór i segre-
gację odpadów nalery prowadzić zgodnie z zacho-
waniem podstawowych przepisów o utrzymaniu 
porządku i czysto[ci, planem gospodarki odpadami 
oraz kierując się zasadami zrównowaronego rozwo-
ju i ochrony [rodowiska. Wyznacza się zasadę ob-
sEugi w zakresie gospodarki odpadami:

1) zagospodarowanie odpadów poprzez groma-
dzenie odpadów w przystosowanych pojemnikach 
oraz wywóz przez koncesjonowanego przewopnika 
na zorganizowane skEadowisko odpadów;

2) zagospodarowanie odpadów powstaEych w wy-
niku prowadzonej dziaEalno[ci gospodarczej poprzez 
gromadzenie w przystosowanych pojemnikach i 
wywóz przez wyspecjalizowane sEurby;

3. W zakresie ochrony przed haEasem wskazuje 
się, ir tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczone na rysunku planu symbolem MN na-
lerą do terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
nie podejmuje się ustaleG.

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaEtowania 
przestrzeni publicznych

§7. Zakaz stosowania ogrodzenia peEnego wzdEur 
dróg publicznych.

Parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu

§8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem MN okre[la się następujące parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu: 

1) lokalizacja budynków na dziaEce zgodnie z na-
niesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy. Poza nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy na poszczególnych dziaEkach dopuszcza 
się lokalizację obiektów maEej architektury;

2) dopuszcza się podpiwniczenie budynków;
3) maksymalna wysoko[ć nowej zabudowy - 10,0 

m;
4) nakazuje się przekrycia budynków dachami o 
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nachyleniu nie mniejszym nir 25o i nie większym nir 
45o w obrębie min. 80% powierzchni zabudowy, na 
pozostaEej powierzchni dopuszcza się inne spadki;

5) minimum 40% powierzchni dziaEki budowlanej 
musi być terenem biologicznie czynnym;

6) Eączna powierzchnia zabudowy na dziaEce: 
maksymalnie 30% powierzchni dziaEki;

7) nie stawia się wymagaG dotyczących po-
wierzchni terenu biologicznie czynnego dla dziaEek 
pod budowę urządzeG infrastruktury technicznej;

8) nalery zapewnić odpowiednią ilo[ć miejsc po-
stojowych dla samochodów osobowych - minimum 
2 miejsca postojowe na jeden budynek mieszkalny. 
Miejsca postojowe w gararu wlicza się do wymaga-
nej ilo[ci miejsc postojowych.

2. Na terenach zieleni oznaczonych na rysunku 
planu symbolem Z okre[la się następujące parame-
try i wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:

1) minimum 90% powierzchni obszaru Z musi być 
terenem biologicznie czynnym;

2) nie stawia się wymagaG dotyczących po-
wierzchni terenu biologicznie czynnego dla dziaEek 
pod budowę urządzeG infrastruktury technicznej.

3. Na terenach urządzeG elektroenergetycznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolem E okre[la 
się następujące parametry i wskapniki ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacja stacji transformatorowych na dziaE-
ce zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) nie stawia się wymagaG dotyczących po-
wierzchni terenu biologicznie czynnego dla dziaEek 
pod budowę urządzeG infrastruktury technicznej;

3) nie stawia się wymagaG dotyczących wysoko-
[ci zabudowy.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 

mas ziemnych

§9. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takre nararonych na niebezpieczeG-
stwo powodzi oraz zagroronych osuwaniem się 
mas ziemnych.

SzczegóEowe zasady i warunki scalania i podziaEu 
nieruchomo[ci objętych planem

§10. 1. Nie okre[la się terenów wymagających 
scalenia i podziaEu w rozumieniu przepisów odręb-
nych. 

2. Dopuszcza się na obszarze objętym planem 
Eączenie i podziaE na dziaEki pod budowę urządzeG 
infrastruktury technicznej , dróg publicznych i dróg 

wewnętrznych.
3. Dopuszcza się Eączenie i podziaE na dziaEki bu-

dowlane na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MN na następujących warunkach:

1) karda dziaEka będzie posiadać dostęp do drogi 
publicznej bezpo[redni lub poprzez drogi wewnętrz-
ne;

2) podziaE na dziaEki budowlane dokonany zostanie 
w oparciu o proponowane granice dziaEek okre[lone 
zostaEy na rysunku planu;

SzczegóEowe warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy

§11. Przy lokalizowaniu budynków oraz zagospo-
darowaniu terenu nalery uwzględniać okre[lone w 
przepisach szczególnych obszary oddziaEywania na-
ziemnych i podziemnych sieci technicznych ｠ urzą-
dzeG infrastruktury technicznej. Na rysunku planu 
okre[lono obszar ponadnormatywnego oddziaEywa-
nia napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej

§12. 1. Ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci 
wodociągowej. Dopuszcza się jej budowę, moderni-
zację i rozbudowę stosownie do potrzeb. 

2. Ustala się odprowadzenie [cieków sanitarnych 
do sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem 
do oczyszczalni [cieków. Do czasu wybudowania 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie 
[cieków do bezodpEywowych, szczelnych zbiorni-
ków na [cieki na poszczególnych dziaEkach budow-
lanych;

3. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z te-
renów nieutwardzonych i poEaci dachowych morna 
odprowadzić do gruntu bez uprzedniego podczysz-
czenia. Wody opadowe i roztopowe pochodzące 
z obszarów utwardzonych, nararonych na zanie-
czyszczenie, odprowadzić do sieci kanalizacji desz-
czowej lub do gruntu z uwzględnieniem przepisów 
szczegóEowych.

4. Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej 
w oparciu o istniejący system dostarczania energii z 
morliwo[cią jego modernizacji i rozbudowy stosow-
nie do potrzeb z uwzględnieniem przepisów szcze-
góEowych. Realizacja przyEączy do budynków na 
podstawie warunków uzyskanych od gestora sieci.

5. Ustala się morliwo[ć rozbudowy istniejącego 
systemu telekomunikacyjnego, modernizacji i budo-
wy nowych sieci.

6. Ustala się morliwo[ć rozbudowy istniejącej sie-
ci gazowej i budowę przyEączy do budynków na wa-
runkach okre[lonych przez gestora sieci.

7. Szeroko[ć pasów drogowych okre[lono na ry-
sunku planu.

8. Zezwala się na lokalizację i budowę wjazdów 
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na dziaEki budowlane pod budynki mieszkalne na 
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MN z terenu dróg publicznych - dróg dojazdowych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-D na 
warunkach okre[lonych przez zarządcę drogi. Za-
brania się lokalizacji wjazdów na dziaEki budowlane 
pod budynki mieszkalne na terenach oznaczonych 
na rysunku planu symbolem MN z terenu dróg pu-
blicznych - dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KD-L poza strefami lokalizacji wjaz-
du na dziaEkę z drogi publicznej KD-L. Lokalizacja 
wjazdów w strefach lokalizacji wjazdu na dziaEkę 
z drogi publicznej KD-L na warunkach okre[lonych 
przez zarządcę drogi.

9. Budowa w pasach drogowych dróg publicznych 
infrastruktury technicznej nie będącej infrastruktu-
rą związaną z funkcjonowaniem dróg publicznych 
more nastąpić wyEącznie za zgodą i na warunkach 
okre[lonych przez zarządcę drogi publicznej.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenów

§13. Nie okre[la się terenów wymagających usta-
lenia sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i urytkowania terenu.

DZIAD III
Przepisy koGcowe

§14. Ustala się stawkę procentową sEurącą nali-
czeniu opEaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym w wysoko[ci 20%.

§15. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwaEy 
tracą moc ustalenia dotyczące obszaru objętego pla-
nem, zawarte w innych opracowaniach planistycz-
nych, w zakresie sprzecznym z niniejszą uchwaEą.

§16. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Kapmierz.

§17. UchwaEa wchodzi w rycie w terminie 30 dni 
po ogEoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący Rady  
(-) Grzegorz Reinholz
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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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UCHWADA NR LXII/465/2010 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

 z dnia 27 papdziernika 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód dla czę-
[ci terenów poEoronych w obrębie Gorzycko


