
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 

RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU 

z dnia 2 października 2013 r. 

w sprawie :uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – 

obręb Lewice, działki nr 15, 16/1, 16/2. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu nr 

XLI/316/2009 z dnia 8 lipca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Międzychód – obręb Lewice, działki nr 15, 16/1, 16/2,  

„ Rada Miejska Międzychodu uchwala co następuje:”, 

Rozdział 1. 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – obręb Lewice, 

działki nr 15, 16/1, 16/2, zwany dalej „planem", po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, uchwalonego Uchwałą Rady 

Miejskiej Międzychodu Nr LII/400/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r.  

2.  Plan obejmuje obszar w obrębie Lewice.  

3.  Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu.  

4. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany „Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – obręb Lewice, działki nr 15, 16/1, 16/2”, zwany 

dalej „rysunkiem planu";  

2) załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu;  

3) załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Międzychodu o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz 

zasadach ich finansowania. 

Rozdział 2. 

Przepisy ogólne  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącą obszar, na którym może być realizowane zamierzenie 

inwestycyjne, do którego mają zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;  
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2) filarze ochronnym – należy przez to rozumieć pas terenu, w granicach którego ze względu na ochronę 

oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być prowadzone albo może być dozwolone tylko 

w sposób zapewniających ochronę tych dóbr;  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną 

odległość budynku lub obiektu od linii rozgraniczającej drogi;  

4) terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 

stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń planu, oznaczoną 

numerem i symbolem literowym, dla której obowiązują ustalenia szczegółowe;  

5) wyrobisku – należy przez to rozumieć przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub w górotworze, powstałą 

w wyniku robót górniczych;  

6) zwałowisku – należy przez to rozumieć hałdę, antropogeniczną formę ukształtowania powierzchni ziemi, 

wysypisko skał nadkładowych. 

Rozdział 3. 

Przepisy szczegółowe  

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:  

1) Teren eksploatacji złoża kruszywa naturalnego oznaczony na rysunku planu symbolem PG;  

2) Teren zieleni izolacyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem ZI;  

3) Teren drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem KD-D;  

4) Teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDW. 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1) nakaz zagospodarowania filaru ochronnego zielenią o funkcji izolacyjnej, reprezentowaną przez gatunki 

najlepiej przystosowujące się do istniejących na tym terenie warunków glebowych i klimatycznych;  

2) nakaz kształtowania wyrobisk i zwałowisk w sposób umożliwiający ich przyszłe zagospodarowanie na cele 

rekreacyjne;  

3) nakaz ochrony terenów przyległych do terenu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego poprzez działania 

obejmujące wykonanie izolacji zakładu górniczego od strony dróg i terenów rolnych poprzez nasadzenie 

zieleni o funkcji izolacyjnej na jego terenie;  

4) nakaz przeprowadzenia prac rekultywacyjnych po zaprzestaniu działalności eksploatacyjnej w terminie 

określonym w przepisach odrębnych. 

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:  

1) prowadzenie eksploatacji kruszywa naturalnego w granicach złoża i wyznaczonego terenu eksploatacji 

złoża kruszywa naturalnego, na podstawie udzielonej koncesji oraz zgodnie z przepisami prawa 

geologicznego i górniczego, także w zakresie ustalenia granic i sposobów zagospodarowania terenów 

i obiektów podlegających ochronie;  

2) dopuszczenie wykonania projektu zagospodarowania złoża dla części terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem PG oraz wystąpienia o koncesję na eksploatację tej części;  

3) ze względu na położenie obszaru na terenie otuliny Pszczewskiego Parku Krajobrazowego nakaz 

opracowania dokumentacji wydobywczej z uwzględnieniem przepisów odrębnych;  

4) nakaz uwzględnienia ograniczeń wynikających z położenia obszaru w granicach Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych;  

5) w celu ochrony zasobów wód gruntowych, nakaz prowadzenia eksploatacji kopaliny powyżej naturalnego 

poziomu wody gruntowej;  

6) nakaz selektywnego gromadzenia odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich 

zgodnie z przepisami odrębnymi;  

7) nakaz magazynowania nadkładu na tymczasowych zwałowiskach zlokalizowanych na terenie eksploatacji 

złoża kruszywa naturalnego;  
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8) nakaz sukcesywnego prowadzenia prac rekultywacyjnych terenu poeksploatacyjnego, w miarę jak 

wyrobiska poeksploatacyjne będą stawały się zbędne do celów związanych z wydobyciem i przeróbką 

kruszywa;  

9) nakaz wykorzystania do celów rekultywacji nadkładu magazynowanego na terenie eksploatacji złoża 

kruszywa naturalnego do częściowego wypełnienia niecki wyrobiska;  

10) nakaz formowania zboczy wyrobiska w sposób zabezpieczający przed osuwaniem się mas ziemnych przy 

uwzględnieniu naturalnego kąta stoku;  

11) nakaz rekultywacji terenu poprzez rolnicze zagospodarowanie poeksploatacyjne wyrobiska w postaci 

zbiornika lub zbiorników wodnych;  

12) nakaz sukcesywnego przywracania do właściwego stanu innych elementów środowiska przyrodniczego;  

13) wszelkie oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji ustaleń planu nie mogą powodować 

przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza terenem do 

którego inwestor posiada tytuł prawny. 

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, dla 

ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się nakaz uzgodnienia z właściwym miejscowo 

konserwatorem zabytków zakresu prac archeologicznych w związku z prowadzeniem wszelkich inwestycji 

związanych z zagospodarowaniem terenu, które wymagają prac ziemnych.  

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:  

1) dopuszczenie lokalizowanie obiektów małej architektury;  

2) zakaz stosowania reklam w liniach rozgraniczających teren drogi publicznej. 

§ 8. Na terenie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego, oznaczonym na rysunku planu symbolem PG 

ustala się:  

1) lokalizację:  

a) terenu wydobycia kruszywa naturalnego,  

b) filaru ochronnego; 

2) wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) maksymalny zasięg eksploatacji nie może przekraczać linii maksymalnego zasięgu prac 

eksploatacyjnych oznaczonej na rysunku planu,  

b) maksymalna głębokość eksploatacji nie może przekraczać 10,0 m poniżej poziomu terenu,  

c) szerokość filara ochronnego nie mniej niż 10 m,  

d) w filarze ochronnym ustala się zakaz prowadzenia prac eksploatacyjnych,  

e) z filara ochronnego wyznaczonego wzdłuż napowietrznej linii telekomunikacyjnej dopuszcza się 

wydobycie kopaliny, jeżeli linia zostanie przeniesiona lub zapewni się bezpieczeństwo słupów, przy 

zachowaniu minimalnej szerokości, zgodnie z lit. c,  

f) w filarze ochronnym ustala się nakaz wykonania niezbędnych prac porządkowych i pielęgnacyjnych, 

nasadzeń lub wycinki drzew i krzewów oraz innych działań związanych z konserwacją i utrzymaniem 

zieleni,  

g) dopuszczenie zorganizowania terenu obsługi technicznej, na którym dopuszcza się lokalizację 

tymczasowych obiektów socjalnych i sanitarnych, z możliwością ich przemieszczania w ramach terenu 

eksploatacji złoża kruszywa naturalnego wraz z postępem prac eksploatacyjnych, zgodnie z projektem 

zagospodarowania złoża,  

h) maksymalna powierzchnia zabudowy – 10% powierzchni działki,  

i) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 5% powierzchni działki,  

j) nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektów tymczasowych,  

k) sytuowanie obiektów tymczasowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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3) parametry projektowanej zabudowy:  

a) wysokość zabudowy obiektów tymczasowych – dopuszcza się nie więcej niż: dwie kondygnacje 

nadziemne i nie więcej niż 6,0 m,  

b) dopuszcza się dowolne formy dachów,  

c) nakaz wyposażenia obiektów tymczasowych w zbiornik bezodpływowy, utwardzony punkt naprawy 

sprzętu, utwardzony i zadaszony punkt składowania olejów oraz miejsce zbierania odpadów,  

d) nakaz likwidacji obiektów tymczasowych po zakończeniu działalności eksploatacyjnej; 

4) nakaz prowadzenia sukcesywnej rekultywacji, zgodnie z zakresem ustalonym w dokumentacji 

rekultywacji, przy zachowaniu warunków określonych § 5 i przepisach odrębnych. 

§ 9. Na terenie zieleni izolacyjnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZI ustala się następujące 

parametry zagospodarowania terenu:  

1) lokalizację: zieleni izolacyjnej;  

2) wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a) nakaz realizacji zieleni izolacyjnej składającej się z gatunków zimozielonych nasadzonych wpostaci 

wielopiętrowego zwartego pasa zieleni o szerokości minimum 5 m,  

b) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej gminy,  

c) nakaz wykonania niezbędnych prac porządkowych i pielęgnacyjnych, nasadzeń lub wycinki drzew 

i krzewów oraz innych działań związanych z konserwacją i utrzymaniem zieleni,  

d) dopuszcza się realizację dojazdów gospodarczych i przeciwpożarowych,  

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 80% powierzchni działki. 

§ 10. Na terenie drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KD-D, ustala 

się:  

1) klasyfikację: droga dojazdowa;  

2) dla terenu KD-D przekrój zgodnie z rysunkiem planu:  

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających oraz ścięcia narożne na skrzyżowaniach i załamaniach 

zgodnie z liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu,  

b) jednoprzestrzenny przekrój z pasem dla ruchu pieszego i kołowego,  

c) dopuszczenie, ze względu na nie normatywne parametry terenu, lokalizacji na tym terenie odcinków lub 

fragmentów pasa drogowego oraz części elementów wyposażenia drogi,  

d) nakaz nasadzenia drzew przydrożnych zgodnie z warunkami siedliskowymi. 

§ 11. Na terenie drogi wewnętrznej, oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW, ustala się:  

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających oraz ścięcia narożne na skrzyżowaniach i załamaniach zgodnie 

z liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu,  

2) jednoprzestrzenny przekrój z pasem dla ruchu pieszego i kołowego. 

§ 12. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się teren eksploatacji złoża 

kruszywa naturalnego, dla którego obowiązują ustalenia niniejszej uchwały, w tym w szczególności 

wymagania w zakresie rekultywacji, zgodnie z ustaleniami § 5 i przepisami odrębnymi.  

§ 13. 1. W planie nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału 

nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych; nie określa się także szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.  

2.  Nie określa się minimalnych powierzchni nowych działek. 
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§ 14. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy, ustala się.  

1) strefy kontrolowane dla planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji 

Szczecin – Lwówek:  

a) po 20,0 m na zewnątrz od przewodu gazociągu,  

b) w granicach stref kontrolowanych dla gazociągów obowiązuje zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy 

i nasadzeń zieleni wysokiej, a także wykonywania wszelkich prac bez zgody i nadzoru właściwego 

zarządcy sieci; 

2) strefy ochronne linii telekomunikacyjnej:  

a) o szerokości po 3,0 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów na zewnątrz linii,  

b) w granicach stref ochronnych linii telekomunikacyjnych obowiązuje zakaz lokalizowania zabudowy, 

a także nasadzeń zieleni wysokiej,  

c) w przypadku skablowania i zdemontowania linii telekomunikacyjnych przestają obowiązywać strefy 

ochronne napowietrznych linii telekomunikacyjnych; 

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

1) nakaz zachowania ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni i chodników 

w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym z uwzględnieniem ustaleń planu;  

2) dojazd do wyrobiska i wywóz urobku może odbywać się wyłącznie poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną 

na rysunku planu symbolem KDW w minimalnej odległości 30 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 

2729P, przy czym podmiot gospodarczy prowadzący roboty górnicze, zobowiązany jest do dostosowania 

tej drogi do obciążenia przez pojazdy z urobkiem oraz należytego jej utrzymania w okresie trwania robót – 

w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia i nieutrudniający upraw rolnych,  

3) zakaz realizacji bezpośredniego zjazdu na teren eksploatacji złoża kruszywa naturalnego z drogi 

powiatowej nr 2729P zlokalizowanej poza obszarem planu;  

4) nakaz transportu urobku w sposób minimalizujący możliwość powstawania uszkodzeń nawierzchni dróg;  

5) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, niewymienionych planem elementów układu komunikacyjnego, 

w tym drogowych obiektów inżynierskich;  

6) parametry układu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi;  

7) nakaz zapewnienia właściwych dojazdów jednostkom ratowniczo-gaśniczym;  

8) w zależności od programu funkcjonalnego zapewnienie na działce pełnych potrzeb parkingowych zgodnie 

z przepisami odrębnymi, przy czym na każdych 10 zatrudnionych pracowników nie mniej niż 5 stanowisk 

postojowych. 

§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, ustala się:  

1) nakaz zachowania istniejącej sieci infrastruktury technicznej z dopuszczeniem jej remontu, rozbudowy i 

przebudowy na warunkach zarządcy sieci;  

2) nakaz odprowadzenia ścieków do szczelnych przenośnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki 

będą systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków;  

3) nakaz odprowadzenia ścieków z produktami ropopochodnymi do zbiorników bezodpływowych z 

odolejaczem, z których ścieki będą systematycznie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do 

oczyszczalni ścieków;  

4) w przypadku lokalizacji punktu składowania oleju i punktu napraw sprzętu nakaz realizacji lokalnej sieci 

kanalizacyjnej z odstojnikami szlamowymi i separatorami oraz odpowiednim zabezpieczeniem 

technicznych chroniącym glebę i wody podziemne przed zanieczyszczeniem związkami ropopochodnymi, 

z uwzględnieniem przepisów odrębnych;  

5) dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki;  

6) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej;  
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7) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowej na samodzielnej działce z dostępem do drogi publicznej 

wraz z linią zasilająca 15kV na warunkach zarządcy sieci;  

8) dopuszczenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja 

jest zgodna z przepisami odrębnymi;  

9) zaopatrzenie w wodę do celów socjalnych – beczkowozami lub z własnego ujęcia;  

10) nakaz zapewnienia wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych. 

§ 17. Nie określa się dotychczasowych sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia 

i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego zuchwałą.  

§ 18. Ustala się 30 % stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, w związku z uchwaleniem planu. 

Rozdział 4. 

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

2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący Rady  

(-) Zygmunt Mleczak  
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