
 

UCHWAŁA NR XXIII/205/16 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

z dnia  22 czerwca 2016 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow rejonie Jeziora Głębokie na 

terenie gminy Międzyrzecz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz w związku z uchwałą 

Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Głębokie na 

terenie gminy Międzyrzecz, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

Jeziora Głębokie na terenie gminy Międzyrzecz. 

Rozdział 1. 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) „linii rozgraniczającej” – należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to rozumieć linię, poza którą niedopuszczalne 

jest sytuowanie budynków i wiat, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; 

3) „planie” – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 

4) „powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć powierzchnię budynków i wiat liczoną 

po zewnętrznym obrysie najniższej kondygnacji nadziemnej lub wyższej, gdy jej obrys wykracza 

poza obrys kondygnacji najniższej; 

5) „przeznaczeniu podstawowym” – należy przez to rozumieć przeważającą kategorię przeznaczenia 

zagospodarowania; 

6) „przeznaczeniu uzupełniającym” – należy przez to rozumieć kategorie przeznaczenia, które mogą 

być realizowane jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, a także nie mogą uniemożliwiać 

realizacji przeznaczenia podstawowego; 

7) „przepisach odrębnych” – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji ustaleń planu 

akty prawne, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z ostatecz-

nych decyzji administracyjnych; 
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8) „uciążliwości” – należy przez to rozumieć oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń, hała-

su, wibracji i promieniowania przekraczające wartości określone w przepisach odrębnych. 

2. Stwierdza się, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, przyjętego uchwałą Nr XLIII/380/14 Ra-

dy Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do pu-

blicznego wglądu projektu planu; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania. 

4. Plan obejmuje obszar położony w obrębie geodezyjnym Święty Wojciech, a jego granice zosta-

ły przedstawione na rysunku planu. 

Rozdział 2. 

Ustalenia ogólne 

§ 2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) ustala się lokalizację budynków i wiat zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczal-

nymi liniami zabudowy; 

2) ustala się, że przebudowa, rozbudowa i nadbudowa musi się odbywać zgodnie z ustaleniami pla-

nu; 

3) zakazuje się stosowania sidingu; 

4) zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów na elewacjach budynków; 

5) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych; 

6) dopuszcza się budowę wyłącznie drewnianych ogrodzeń ażurowych o maksymalnej wysokości 

0,8 m, z uwzględnieniem pkt 7 lub gdy ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; 

7) na granicy planu dopuszcza się ogrodzenia o maksymalnej wysokości do 2,2 m wykonane z do-

wolnych materiałów z uwzględnieniem pkt 5 i innych uregulowań w tym zakresie; 

8) ustala się, że wymagania geometrii dachu nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wyku-

szami, tarasami, wejściami do budynków, werandami i ogrodami zimowymi; 

9) ustala się, że szerokość lukarn nie może być większa niż 40% szerokości elewacji, na której jest 

lukarna umieszczona; 

10) ustala się, że odległość krawędzi lukarny od ściany szczytowej budynku musi być większa niż 1 

m; 

11) ustala się przykrywanie dachów: 

a) o kącie nachylenia do 15° dowolnym materiałem, 

b) o kącie nachylenia powyżej 15° dachówką lub gontem. Na dachach budynków istniejących, o 

kącie nachylenia powyżej 15°, dopuszcza się stosowanie blachy; 

12) ustala się, że maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku w zabudowie letni-

skowej nie może przekroczyć 60 m
2
; 

13) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek na 110 m
2
; 
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14) wymagania dotyczące intensywności zabudowy, powierzchni terenów biologicznie czynnych 

oraz powierzchni zabudowy nie dotyczą działek wydzielanych pod infrastrukturę techniczną oraz 

drogi. 

§ 3. 1. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie wskazuje się terenów 

wymagających wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów od-

rębnych. 

2. W przypadku wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów 

odrębnych ustala się: 

1) minimalną powierzchnię działki budowlanej na 110 m
2
, za wyjątkiem obiektów infrastruktury 

technicznej i dróg, dla których można wydzielać działki o dowolnych powierzchniach; 

2) minimalną szerokość frontu działki na 5 m; 

3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego od 70° do 110°. 

§ 4. W zakresie ochrony środowiska i przyrody: 

1) ustala się, że obszar planu jest objęty ochroną przed hałasem, który pod względem akustycznym 

kwalifikuje się jako teren rekreacyjno - wypoczynkowy, a dopuszczalne poziomy hałasu są okre-

ślone wskaźnikami hałasu w przepisach odrębnych; 

2) ustala się ograniczenie uciążliwości wynikającej z charakteru prowadzonej działalności usługowej 

do granic działki; 

3) nakazuje się zachowanie wód powierzchniowych znajdujących się w granicach planu. 

§ 5. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i krajobrazu kulturowego nakazuje 

się postępować zgodnie z przepisami odrębnymi w przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego 

cechy zabytku podczas prowadzenia prac budowlanych i ziemnych. 

§ 6. W zakresie obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się utrzymanie powiązań komunikacyjnych terenu objętego planem z zewnętrznym ukła-

dem dróg publicznych i wewnętrznych; 

2) ustala się obsługę komunikacyjną terenów z dróg publicznych i wewnętrznych zlokalizowanych 

w granicach planu lub poza jego granicami; 

3) dopuszcza się parkowanie: 

a) w granicach drogi wewnętrznej, 

b) na terenach oznaczonych symbolem KP, 

c) na innych terenach zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 

4) ustala się, że liczba miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową po-

winna być ustalona zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 7. W zakresie obsługi infrastrukturalnej: 

1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się utrzymanie, rozbudowę, przebudowę oraz likwidację istniejącej infrastruktury tech-

nicznej; 

3) nakazuje się lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej pod ziemią; 

4) w zakresie odprowadzenia ścieków: 

a) nakazuje się odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, 
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b) do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w 

szczelnych zbiornikach bezodpływowych, 

c) zakazuje się lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków; 

5) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie planu lub poza je-

go granicami; 

7) nakazuje się zaopatrzenie w energię cieplną na potrzeby własne w oparciu o indywidualne źródła 

grzewcze z wykorzystaniem paliw stałych, gazowych i płynnych, energii elektrycznej oraz energii 

odnawialnej z wyłączeniem energii otrzymywanej z biomasy, biogazów, biopłynów i wiatru; 

8) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci zlokalizowanej w granicach lub poza grani-

cami planu; 

9) ustala się zaopatrzenie w usługi teletechniczne z sieci teletechnicznej lub ze źródeł indywidual-

nych zlokalizowanych na terenie planu lub poza jego granicami; 

10) ustala się gromadzenie, segregację i usuwanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 8. Zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

§ 9. Na obszarze objętym planem: 

1) nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

2) z uwagi na ustalenia § 8 nie wyznacza się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów; 

3) nie zostały wyznaczone tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

obszary osuwania się mas ziemnych; 

4) obowiązują przepisy odrębne w przypadku zagospodarowania terenów w odległości do 1,5 m od 

linii brzegu powierzchniowych wód publicznych. 

Rozdział 3. 

Ustalenia szczegółowe 

§ 10. 1. Ustala się tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolami ML1, 

ML2, ML3, ML4, ML5, ML6, ML7, ML8, ML9, ML10, ML11, ML12, ML13, ML14, ML15, ML16 i 

ML17. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowa letniskowa; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu i zabudowy: 

1) ustala się powierzchnię zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni terenu; 

2) ustala się intensywność zabudowy – od 0 do 0,6; 

3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimalnie 50% powierzchni terenu; 

4) ustala się wysokość zabudowy: 

a) dla terenów ML4, ML9, ML10 – maksymalnie 5 m nad powierzchnią terenu, 1 kondygnacja, 

b) dla terenów ML1, ML2, ML3, ML5, ML6, ML7, ML8, ML11, ML12, ML13, ML14, ML15, 

ML16 i ML17 – maksymalnie 9,5 m nad powierzchnią terenu, do 2 kondygnacji; 

5) ustala się dachy: 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 4 – Poz. 1294



a) dla terenów ML4, ML9, ML10 o dowolnej konstrukcji, i kącie nachylenia połaci do 15
o
, 

b) dla terenów ML1, ML2, ML3, ML7, ML8, ML11, ML12, ML14, ML15, ML16 i ML17  dwu-

spadowe o kącie nachylenia połaci od 30
o 
do 45

o
, za wyjątkiem budynku oznaczonego na terenie 

ML1, zgodnie z rysunkiem planu, dla którego dopuszcza się dach dwuspadowy o kącie nachyle-

nia połaci od 30
o 
do 70

o
, 

c) dla terenów ML5, ML6 i ML13 dwuspadowe o kącie nachylenia połaci od 30
o 
do 70

o
; 

6) dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki. 

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej: 

1) nakazuje się wyznaczenie minimum 1 miejsca parkingowego dla samochodów osobowych na 

każdej działce; 

2) w przypadku braku możliwości realizacji ustaleń pkt. 1 dopuszcza się lokalizację miejsc parkin-

gowych na terenie przyległych dróg wewnętrznych lub na terenach oznaczonych symbolem KP. 

§ 11. 1. Ustala się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami U1, U2, 

U3, U4 i U5. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa, w tym: handel, gastronomia, hotelar-

stwo, usługi sportu i rekreacji; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna. 

3. W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu i zabudowy: 

1) ustala się powierzchnię zabudowy – maksymalnie 25% powierzchni terenu; 

2) ustala się intensywność zabudowy – od 0 do 0,5; 

3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną - minimalnie 50% powierzchni terenu; 

4) ustala się wysokość zabudowy: 

a) dla terenu U1 – maksymalnie 5 m nad powierzchnią terenu, 1 kondygnacja, 

b) dla terenu U2, U3, U5 – maksymalnie 9,5 m nad powierzchnią terenu; do 2 kondygnacji, 

c) dla terenu U4 – maksymalnie 13 m nad powierzchnią terenu, do 3 kondygnacji, 

5) ustala się dachy: 

a) dla terenu U1 – jedno- lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci do 15
o
, 

b) dla terenu U2, U3 – jedno- lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci od 30
o 
do 45

o
, 

c) dla terenu U4 – jedno- lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci od 30
o 

do 45
o
. Dla budynków 

technicznych i sanitariatów dopuszcza się dachy o nachyleniu do 45
o 
i o dowolnym pokryciu, 

d) dla terenu U5 – jedno- lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci do 45
o
; 

6) dla terenów U4 i U5 dopuszcza się budowę ogrodzeń o wysokości do 1,8 m z materiałów: drewno, 

metal, cegła lub kamień; 

7) dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki. 

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej: 

1) na terenie U1 ustala się lokalizację minimum 1 miejsce parkingowe dla samochodów osobowych; 

2) na terenach U2, U3 i U5 ustala się lokalizację minimum 4 miejsc parkingowych dla samochodów 

osobowych; 
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3) na terenie U4 ustala się lokalizację minimum 25 miejsc do parkowania. 

§ 12. 1. Ustala się tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami US1, US2, 

US3 i US4. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny sportu i rekreacji; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające – usługi związane ze sportem i rekreacją, infrastruktu-

ra techniczna, sanitariaty, budynki techniczne oraz miejsca parkingowe na terenach US1 i US4. 

3. W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu i zabudowy: 

1) ustala się powierzchnię zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni terenu; 

2) ustala się intensywność zabudowy – od 0 do 0,2; 

3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimalnie 50% powierzchni terenu; 

4) ustala się wysokość zabudowy: 

a) dla terenu US1, US2 i US3 – maksymalnie 5 m nad powierzchnią terenu, 1 kondygnacja, 

b) dla terenu US4 – maksymalnie 9 m nad powierzchnią terenu, do 2 kondygnacji. Dla budynków, 

technicznych i sanitariatów wysokość do 5 m, 1 kondygnacja; 

5) ustala się dachy: 

a) dla terenu US1, US2 i US3 – jedno- lub dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci do 45
o
, 

b) dla terenu US4 – dwuspadowe i o kącie nachylenia połaci od 35
o 

do 45
o
. Dla budynków tech-

nicznych lub sanitariatów dachy jedno- lub dwuspadowe; 

6) dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki; 

7) dopuszcza się lokalizację wiat w granicach terenu US2 zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) zakazuje się grodzenia terenu US2 za wyjątkiem obiektów sportowych i rekreacyjnych, dla któ-

rych dopuszcza się ogrodzenia o wysokości maksymalnej 5 m wykonane z metalu lub drewniane; 

9) dopuszcza się grodzenie terenu US4 ogrodzeniami o wysokości maksymalnej 2,2 m wykonanymi 

z metalu lub drewna. 

§ 13. 1. Ustala się tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami US5 i US6. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny sportu i rekreacji; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna oraz obiekty kultu i miejsca 

parkingowe na terenie US5. 

3. W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu i zabudowy: 

1) ustala się zakaz lokalizacji budynków; 

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną - minimalnie 80% powierzchni terenu. 

§ 14. Ustala się tereny parkingów, oznaczone na rysunku planu symbolami KP1, KP2, KP3, KP4 i 

KP5, dla których: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe - parkingi; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna oraz zieleń urządzona; 

3) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną – 5%; 

4) dopuszcza się grodzenie terenu o wysokości do 2,2 m wykonane z metalu lub drewna. 
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§ 15. 1. Ustala się tereny infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku planu symbo-

lami E1 i E2. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe – obiekty infrastruktury elektroenergetycznej; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające – inne obiekty infrastruktury. 

3. W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu i zabudowy: 

1) ustala się powierzchnię zabudowy – maksymalnie 80% powierzchni terenu; 

2) ustala się intensywność zabudowy – od 0 do 0,8; 

3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimalnie 10% powierzchni terenu; 

4) ustala się wysokość zabudowy – maksymalnie 5 m nad powierzchnią terenu, 1 kondygnacja, 

5) ustala się dachy jedno- lub dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci do 45
o
; 

6) dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki; 

7) dopuszcza się grodzenie terenu ogrodzeniami o wysokości maksymalnej 2,2 m wykonanymi z me-

talu lub drewna. 

§ 16. 1. Ustala się teren ujęcia wód podziemnych, oznaczony na rysunku planu symbolem W. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe – ujęcie wód podziemnych; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające – obiekty infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu i zabudowy: 

1) ustala się powierzchnię zabudowy – maksymalnie 80% powierzchni terenu; 

2) ustala się intensywność zabudowy – od 0 do 0,8; 

3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną - minimalnie 15% powierzchni terenu; 

4) ustala się wysokość zabudowy – maksymalnie 5 m nad powierzchnią terenu, 1 kondygnacja; 

5) ustala się dachy – jedno- lub dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci do 45
o
; 

6) dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki; 

7) dopuszcza się grodzenie terenu ogrodzeniami o wysokości maksymalnej 2,2 m wykonanymi z me-

talu lub drewna. 

§ 17. 1. Ustala się teren infrastruktury, oznaczony na rysunku planu symbolem N. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe – infrastruktura techniczna; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające – parkingi, sanitariaty oraz budynki techniczne. 

3. W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu i zabudowy: 

1) ustala się powierzchnię zabudowy – maksymalnie 80% powierzchni terenu; 

2) ustala się intensywność zabudowy – od 0 do 0,8; 

3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimalnie 15% powierzchni terenu; 

4) ustala się wysokość zabudowy – maksymalnie 5 m nad powierzchnią terenu, 1 kondygnacja; 

5) ustala się dachy– jedno- lub dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci do 45
o
; 
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6) dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki; 

7) dopuszcza się grodzenie terenu ogrodzeniami o wysokości maksymalnej 2,2 m wykonanymi z me-

talu lub drewna. 

§ 18. Ustala się teren publicznej drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDL, dla 

którego: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe – publiczna droga lokalna; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające – inne obiekty infrastruktury technicznej; 

3) ustala się szerokość pasa drogowego zgodnie z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysun-

ku planu. 

§ 19. Ustala się teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW, 

dla którego: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające – inne obiekty infrastruktury technicznej oraz parkingi; 

3) ustala się szerokość pasa drogowego zgodnie z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysun-

ku planu. 

§ 20. Ustala się teren wód powierzchniowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS, dla 

którego: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające – obiekty infrastruktury technicznej oraz obiekty spor-

tu i rekreacji; 

3) obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 4. 

Ustalenia końcowe 

§ 21. W granicach planu tracą moc ustalenia uchwał: 

1) Nr V/48/07 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Głębokie; 

2) Nr V/50/07 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Święty Wojciech i Głębokie. 

§ 22. Dla gruntów leśnych w granicach planu wydana została zgoda Ministra Środowiska 

z dnia 23 lutego 2007 r. (znak: ZS-D-2120/18/2007) na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne. 

§ 23. Dla ustalenia wysokości jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo 

użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, 

określa się stawkę w wysokości 1% dla wszystkich terenów w granicach planu. 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrze-

czu 

Maria Kijak 
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Załącznik nr 1

do uchwały nr XXIII/205/16

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

z dnia 22 czerwca 2016 r.
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Załącznik n 2 

 do uchwały Nr XXIII/205/16 

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 

z dnia 22 czerwca 2016 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

Jeziora Głębokie na terenie gminy Międzyrzecz. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) Rada 

Miejska w Międzyrzeczu rozstrzyga, co następuje: 

Data wpły-

wu uwagi 

Nazwisko i imię 

lub 
nazwa jednostki 

organizacyjnej 
zgłaszającej 

uwagę 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu miejscowego 

dla nieruchomości, któ-

rej dotyczy uwaga 

Sposób rozpa-

trzenia uwagi 
Komentarz 

1 2 3 4 5 6 7 

16.11.2015 r. 

Feliksa i Marian 

Niedziela 
Lilla i Jarosław 

Niedziela 

zachowanie drogi zgodnie z 

mapą podziału z 1998 r. i 2002 r. 

Głębokie Ruczaj 

obszar objęty 

planem (działki nr 

ewid. 404/1 

i 404/5 obręb 

Święty Wojciech 

oraz teren przyle-

gły do w/w dzia-

łek) 

teren zabudowy usługowej 

U5 i zabudowy letniskowej 

ML13 
nieuwzględniona 

obecnie projekt planu umożliwia 

przejazd pod istniejącym prześwi-

tem budynku, jednak w sposób 

inny niż zgłoszony 
w uwadze 

01.03.2016 r. Mateusz Siwczak 

ustalenia planu naruszają zapisy 

Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania prze-

strzennego miasta i gminy Mię-

dzyrzecz 

obszar objęty 

planem 

stwierdza się, że niniejszy 

plan nie narusza ustaleń 

Studium uwarunkowań 

i  kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego miasta 

i gminy Międzyrzecz 

nieuwzględniona 

w Studium obszar objęty planem 

oznaczono jako strefę zabudowy 

letniskowej i mieszkaniowej, 

gdzie preferowana jest lokalizacja 

zespołów zabudowy letniskowej 

z możliwością lokalizacji funkcji 

mieszkaniowej; w związku z tym 

uwzględnienie funkcji mieszka-

niowej w planie nie jest obowiąz-

kowe 

brak definicji „działki” 
obszar objęty 

planem 
––– nieuwzględniona 

definicja „działki budowlanej” 

występuje w ustawie 

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
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01.03.2016 r. 
Mateusz Siwczak 

(cd.) 

brak przeznaczenia terenu pod 

funkcję mieszkaniową 
tereny ML 

w zakresie przeznaczenia 

dopuszcza się zabudowę 

letniskową 
nieuwzględniona 

projekt planu miejscowego jest 

zgodny z ustaleniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Międzyrzecz 

brak definicji „terenu” tereny ML, U, US 
powierzchnia zabudowy 

w odniesieniu do po-

wierzchni terenu 
nieuwzględniona 

pojęcie „teren” należy rozumieć 

jako jednostkę elementarną planu 

wyznaczoną liniami rozgranicza-

jącymi zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 

1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, o których mowa w ust. 1 

poszczególnych paragrafów 

w § 13 ust. 2 pkt 2 należy okre-

ślić możliwość lokalizacji funk-

cji związanych ze sportem 

i rekreacją albo miejsca parkin-

gowe 

teren US5 

przeznaczenie podstawowe 

– sport i rekreacja, 
a przeznaczenie uzupełnia-

jące – miejsca parkingowe 

nieuwzględniona 

plan określa sport i rekreację jako 

przeznaczenie wiodące,                            

a lokalizacja miejsc parkingo-

wych może odbywać się jedynie 

jako uzupełnienie przeznaczenia 

podstawowego i nie może unie-

możliwiać jego wykonania 

określenie jednorazowej opłaty 

w związku ze zbyciem przez 

właściciela albo użytkownika 

wieczystego nieruchomości, 

której wartość wzrosła 

w związku z uchwaleniem planu 

nie ma odzwierciedlenia w sytu-

acji własnościowej ośrodka 

obszar objęty 

planem 

dla ustalenia wysokości 

jednorazowej opłaty 

w związku ze zbyciem przez 

właściciela albo użytkowni-

ka wieczystego nieruchomo-

ści, której wartość wzrosła 

w związku z uchwaleniem 

planu, określa się stawkę 

w wysokości 1% 

dla wszystkich terenów 

w granicach planu 

nieuwzględniona 

zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 

ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzen-

nym stawkę procentową, na pod-

stawie której ustala się opłatę, 

o której mowa w § 23 projektu 

uchwały, określa się obowiązko-

wo 

projekt rysunku planu został 

wykonany na mapie opiniodaw-

czej, na której są błędy naniesień 

budynków 

obszar objęty 

planem 
––– nieuwzględniona 

rysunek planu został wykonany 

na kopii mapy, o której mowa w 

art. 16 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 

 

01.03.2016 r. 
Mateusz Siwczak 

(cd.) 
pozbawienie praw nabytych 

właścicieli budynków mieszkal-
tereny ML ––– nieuwzględniona 

rozbudowa, nadbudowa 

i przebudowa może odbywać się 
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nych przez wprowadzenie zabu-

dowy letniskowej - projekt po-

zbawia możliwości ich rozbu-

dowy, przebudowy i nadbudowy 

zgodnie z ustaleniami planu 

zapis § 2 pkt 13 jest zbędny 

będący w kontrze do zapisów 

Działu II – tu powierzchnia bio-

logicznie czynna w świetle 

np. § 10 pkt 3 

obszar objęty 

planem 

ustala się, że maksymalna 

powierzchnia zabudowy 

pojedynczego budynku 

w zabudowie letniskowej 

nie może przekroczyć 50 m
2 

nieuwzględniona 
powierzchnia zabudowy jednego 

budynku w zabudowie letnisko-

wej wyniesie maksymalnie 60 m² 

zapis § 8 jest zbędny, bo obciąża 

jedynie wszystkich użytkowni-

ków MOSiW 

obszar objęty 

planem 

zakazuje się tymczasowego 

zagospodarowania, urządza-

nia i użytkowania terenów 
nieuwzględniona 

ustawowy obowiązek odniesienia 

się do sposobu i terminu tymcza-

sowego zagospodarowania, użyt-

kowania i urządzania 
w § 10 ust. 2 pkt 2 jako przezna-

czenie uzupełniające dodać moż-

liwość lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej pod warunkiem, 

że budynki będą spełniać warun-

ki całorocznego pobytu 

tereny ML 
przeznaczenie uzupełniające 

– infrastruktura techniczna 
nieuwzględniona 

założeniem planu jest przezna-

czenie terenów oznaczonych 

symbolem ML pod zabudowę 

letniskową 

brak ustaleń dotyczących parko-

wania dla innych jednostek 
tereny US ––– nieuwzględniona 

dopuszcza się lokalizację miejsc 

parkingowych na terenach US1, 

US4 i US5 

01.03.2016 r. 

Stowarzyszenie 

Właścicieli Dom-

ków Letniskowych 

Głębokie 

brak zapisu o legalizacji istnieją-

cych budynków i zabudowy; 

propozycja dodania w § 2 pkt 15 

– nie dotyczy istniejącej zabu-

dowy i zagospodarowania terenu 

tereny ML 

ustala się, że przebudowa, 

rozbudowa i nadbudowa 

musi się odbywać zgodnie 

z ustaleniami planu 

nieuwzględniona 

użytkowanie istniejących budyn-

ków w dotychczasowy sposób 

wynika z art. 35  ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
brak jednoznacznego zapisu o 

zachowaniu powierzchni zabu-

dowy dla istniejących budyn-

ków, tzn. że jest sankcjonowana 

przez zapisy planu 

tereny ML 

ustala się, że maksymalna 

powierzchnia zabudowy 

pojedynczego budynku 

w zabudowie letniskowej 

nie może przekroczyć 50 m² 

nieuwzględniona 

lokalizacja istniejących budyn-

ków jest usankcjonowana zapi-

sami art. 35 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzen-

nym 

 

 

 

01.03.2016 r. 

Stowarzyszenie 

Właścicieli Dom-

ków Letniskowych 

Głębokie (cd.) 

w § 10 pkt 2 proponuje się dopi-

sać jako przeznaczenie uzupeł-

niające zabudowę mieszkaniową 

pod warunkiem, że budynki będą 

spełniać warunki całorocznego 

tereny ML 
dopuszcza się przeznaczenie 

uzupełniające – infrastruktu-

ra techniczna 
nieuwzględniona 

założeniem planu jest przezna-

czenie terenów oznaczonych 

symbolem ML pod zabudowę 

letniskową 
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pobytu albo przeznaczenie pod-

stawowe – zabudowa letnisko-

wo-mieszkaniowa 
w § 10 ust. 3 pkt 6 proponuje się 

zapis – dopuszcza się lokalizację 

zabudowy w odległości              

1,5 m od granicy działki; 

w innych przypadkach mają 

zastosowanie: ustawa z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

oraz rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i budowle 

tereny ML 

dopuszcza się lokalizację 

zabudowy na granicy działki 

lub w odległości 1,5 m od 

granicy działki 

nieuwzględniona 

plan dopuszcza lokalizację zabu-

dowy na granicy działki 

ze względu na możliwe trudności 

wynikające z niewielkiej odległo-

ści pomiędzy istniejącymi budyn-

kami 

w § 11 ust. 3 – określić maksy-

malną wielkość powierzchni 

zabudowy budynku w zabudo-

wie usługowej 

tereny U ––– nieuwzględniona 
określenie tego parametru na 

potrzeby planu nie jest wymagane 

§ 4 pkt 1 i 2 należy usunąć, po-

nieważ zapisy nie mają uzasad-

nienia prawnego 

obszar objęty 

planem 

- ustala się, że obszar planu 

jest objęty ochroną przed 

hałasem, który  pod wzglę-

dem akustycznym kwalifi-

kuje się jako teren rekre-

acyjno-wypoczynkowy, a 

dopuszczalne poziomy hała-

su są określone wskaźnika-

mi hałasu w przepisach 

odrębnych; 
- ustala się ograniczenie 

uciążliwości wynikającej 

z charakteru prowadzonej 

działalności usługowej do 

granic działki 

nieuwzględniona 

określone zapisy uwzględniają 

obecne zagospodarowanie oraz 

wykluczają oddziaływania uciąż-

liwości na środowisko oraz ludzi 

 

01.03.2016 r. 

Stowarzyszenie 

Właścicieli Dom-

ków Letniskowych 

Głębokie (cd.) 

w § 13 ust. 2 usunąć miejsca 

parkingowe, jako przeznaczenie 

uzupełniające 
teren US5 

ustala się przeznaczenie 

podstawowe – tereny sportu 

i rekreacji 
nieuwzględniona 

zgodnie z definicją przeznaczenie 

uzupełniające (parkingi) nie może 

uniemożliwiać realizacji przezna-

czenia podstawowego 
w § 7 w zakresie usuwania od- obszar objęty ustala się gromadzenie, nieuwzględniona kwestie w zakresie gospodarowa-
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padów proponuje się następujące 

zapisy: 
- za całość gospodarki 

w zakresie gromadzenia, segre-

gacji i usuwania odpadów odpo-

wiada trwały zarządca – właści-

ciel 
- za całość gospodarki odpadami 

(budowlane, rzeczy wielkogaba-

rytowe) w zakresie wytwarzania, 

usuwania i utylizacji ponosi 

wytwarzający (właściciel dom-

ku) 

planem segregację i usuwanie odpa-

dów zgodnie z przepisami 

odrębnymi 

nia odpadami reguluje ustawa z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzy-

maniu czystości i porządku w 

gminach, jak też uchwała Nr 

XLI/353/14 Rady Miejskiej w 

Międzyrzeczu z dnia 29.04.2014 

r. w sprawie ogłoszenia jednolite-

go tekstu uchwały w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Mię-

dzyrzecz 

zmiana przebiegu lub usunięcie 

drogi wewnętrznej KDW 

w obrębie jej przebiegu przez 

istniejący zbiornik na ścieki 

teren KDW 

w rejonie ML6 – 

zgodnie z ozna-

czeniem na za-

łączniku do pisma 

(rysunek planu) 

––– nieuwzględniona 

ze względu na niewielkie szero-

kości pasa drogowego drogi we-

wnętrznej  KDW należy 

uwzględnić przejazd wzdłuż 

terenu U5 

w par. 12 ust. 1 – zmienić zapis z 

terenu US3 na U 
teren US3 teren sportu i rekreacji nieuwzględniona 

istniejące zagospodarowanie 

mieści się w granicach planowa-

nej funkcji sportu i rekreacji 
podkład mapowy, na którym 

wykonano rysunek planu nie 

odzwierciedla stanu faktycznego 

tj. istniejących elementów zago-

spodarowania 

obszar objęty 

planem 
––– nieuwzględniona 

rysunek planu został wykonany 

na kopii mapy, o której mowa w 

art. 16 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
brak zapisów w części dotyczą-

cej uzgodnień technicznych – 

ochrony środowiska w zakresie 

toalet publicznych 

obszar objęty 

planem 
––– nieuwzględniona 

wnioskowane uzgodnienia tech-

niczne nie są  przedmiotem planu 

miejscowego 

 

 

 

01.03.2016 r. 

Stowarzyszenie 

Właścicieli Dom-

ków Letniskowych 

Głębokie (cd.) 

teren KP3 nie spełnia warunków, 

aby bezpiecznie na nim parko-

wać 
teren KP3 

przeznaczenie podstawowe - 

parking 
nieuwzględniona 

obecny stan zagospodarowania 

terenu uniemożliwia jego prze-

znaczenie pod parking jednak 

właściciel dzięki przyjętym zapi-

som w planie może podjąć prace 

w tym kierunku 
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plan narusza ustalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego 

miasta                    i gminy Mię-

dzyrzecz                    w zakresie 

przeznaczenia terenu 

obszar objęty 

planem 

stwierdza się, że niniejszy 

plan nie narusza ustaleń 

studium uwarunkowań              

i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego miasta                 

i gminy Międzyrzecz 

nieuwzględniona 

w studium obszar objęty planem 

oznaczono jako strefę zabudowy 

letniskowej i mieszkaniowej, 

gdzie preferowana jest lokalizacja 

zespołów zabudowy letniskowej 

z możliwością lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej; w związku z tym 

uwzględnienie funkcji mieszka-

niowej w planie nie jest obowiąz-

kowe 

brak jednoznacznej definicji 

„działki” 
obszar objęty 

planem 
––– nieuwzględniona 

definicja „działki budowlanej” 

występuje w ustawie 

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

brak definicji „terenu” 
obszar objęty 

planem 

powierzchnia zabudowy w 

odniesieniu do powierzchni 

terenu 
nieuwzględniona 

pojęcie teren należy rozumieć 

jako jednostkę elementarną planu 

wyznaczoną liniami rozgranicza-

jącymi zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 

1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, o których mowa w ust. 1 

poszczególnych paragrafów 

błędy naniesień budynków ––– ––– nieuwzględniona 

rysunek planu został wykonany 

na kopii mapy, o której mowa w 

art. 16 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 
pozbawienie praw nabytych 

budynków mieszkalnych przez 

zabudowę letniskową projekt 

pozbawia możliwości ich rozbu-

dowy, przebudowy i nadbudowy 

tereny ML ––– nieuwzględniona 
rozbudowa, nadbudowa 

i przebudowa może się odbyć 

zgodnie z ustaleniami planu 

 

 

02.03.2016 r. Marian Smolicha 

wykreślenie zapisu dotyczącego 

miejsc parkingowych na terenie 

US5 jako przeznaczenia uzupeł-

niającego 

tereny US5 i KP1 
dopuszcza się miejsca par-

kingowe jako przeznaczenie 

uzupełniające 
nieuwzględniona 

zgodnie z definicją przeznaczenie 

uzupełniające (parkingi) nie może 

uniemożliwiać realizacji przezna-

czenia podstawowego 
przeznaczenie na stoiska sezo-

nowe warzywno-owocowe, pie-
teren KP1 

dla terenu obowiązuje prze-

znaczenie podstawowe - 
nieuwzględniona 

teren jest utwardzony i spełnia 

kryteria dotyczące planowanego 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 15 – Poz. 1294



karnicze i małą gastronomię parkingi przeznaczenia 

w § 4 pkt 2 dodanie zapisu usta-

lającego godziny nocne od 22
00 

do 6
00 

obszar objęty 

planem 

ustala się, że obszar planu 

jest objęty ochroną przed 

hałasem, który pod wzglę-

dem akustycznym kwalifi-

kuje się jako teren rekre-

acyjno-wypoczynkowy, 

a dopuszczalne poziomy 

hałasu są określone wskaź-

nikami hałasu w przepisach 

odrębnych 

nieuwzględniona 
brak podstaw prawnych do 

wprowadzenia przedmiotowego 

zapisu 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/205/16 

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 

z dnia 22 czerwca 2016 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz zasadach finansowania w ramach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Głębokie na terenie gminy Międzyrzecz. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) Rada Miejska w Międzyrzeczu rozstrzyga, co następuje: 

Na obszarze objętym planem miejscowym nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 
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