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W załączniku Nr 3, rozdział 4 Powiatowa Komisja 
Lekarska dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego:  

1) w pkt 1 ppkt 2 zastępuje się w punkcie c zapis:   

„Marianna Miłosz – prowadzenie ksiąşki orze-
czeń lekarskich” zapisem „Marzena Kwiatkow-
ska prowadzenie ksiąşki orzeczeń lekarskich”. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrek-
torowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziem-
ców. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem podpi-
sania. 

Wicewojewoda Lubuski 
Jan Świrepo 
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UCHWAŁA NR XXVII/184/08 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

   

 z dnia 19 grudnia 2008r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej 

"Bronkowo" położonego w Bobowicku, gmina Międzyrzecz   
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z póŝn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy  
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,  
poz. 717 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Międzyrzeczu, 
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Międzyrzecz, uchwalonym w dniu 
30 paŝdziernika 2008r. uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru zabudowy mieszka-
niowej „Bronkowo”, połoşonego w Bobowicku, 
Gmina Międzyrzecz.  

§ 2. Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia 
będące treścią niniejszej uchwały. 

§ 3. Integralną częścią planu są: 

1) rysunek planu, w skali 1: 1000 - załącznik Nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - załącznik Nr 2; 

3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych - załącz-
nik Nr 3. 

Dział I 

Postanowienia ogólne 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie - naleşy przez to rozumieć ustalenia pla-
nu, o których mowa w § 2 uchwały, o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej; 

2) uchwale - naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, o ile  
z treści przepisu nie wynika inaczej; 

3) przeznaczeniu podstawowym - naleşy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przewaşać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi; 

4) funkcji terenu - naleşy przez to rozumieć syno-
nim przeznaczenia; 

5) funkcji uzupełniającej - naleşy przez to rozu-
mieć funkcje inne niş podstawowe, które uzu-
pełniają lub wzbogacają przeznaczenie podsta-
wowe; 

6) terenie - naleşy przez to rozumieć obszar  
o określonym rodzaju przeznaczenia, wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi; 

7) procencie zabudowy - naleşy przez to rozumieć 
stosunek powierzchni zabudowanej obiektami 
kubaturowymi do powierzchni działki, wyraşo-
ny w procentach; 

8) działalności usługowej - naleşy przez to rozu-
mieć, określoną w przepisach prawa, działal-
ność związaną z zaspokojeniem podstawowych 
potrzeb mieszkańców, za wyjątkiem usług han-
dlu powyşej 1000m2 powierzchni sprzedaşy; 

9) linii zabudowy - naleşy przez to rozumieć 
umowną linię pokazaną na rysunku, przy której 
sytuuje się dominującą ścianę budynku, przy 
czym planem ustala się: nieprzekraczalną linię 
zabudowy, która jest określona poprzez poda-
nie najmniejszej odległości od linii rozgranicza-
jących ulic oraz linii elektroenergetycznej, w ja-
kiej moşna sytuować zabudowę; nie dotyczy 
ona takich elementów budynków jak np.: oka-
py, gzymsy, balkony, galerie, werandy, tarasy 
lub schody zewnętrzne, detale architektoniczne, 
itp.; 
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10) uciąşliwości dla środowiska - naleşy przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudnia-
jące şycie albo dokuczliwe dla otaczającego 
środowiska, a zwłaszcza zanieczyszczenie po-
wietrza, w tym hałas, wibracje, skaşenie gleby, 
wody i zanieczyszczenie odpadami; 

11) działce budowlanej - naleşy przyjąć definicję 
zgodną z ustawą o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym; 

12) dominancie - naleşy przez to rozumieć obiekt 
(budynek lub fragment budynku) o wysokich 
walorach architektonicznych i wysokości więk-
szej od obiektów otaczających, np. wieşa. 

§ 5. Uşyte w planie określenia i nazewnictwo zo-
stało zdefiniowane między innymi w następujących 
przepisach: 

1) ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, 
poz. 115 z póŝn. zm.); 

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118  
z póŝn. zm.); 

3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póŝn. 
zm.); 

4) ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019  
z póŝn. zm.); 

5) ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U  
z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z póŝn. zm.); 

6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.  
z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póŝn. zm.); 

7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póŝn. zm.); 

8) ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu 
ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy  
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z póŝn. zm.); 

9) ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póŝn. zm.); 

10) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 
przeciwpoşarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. 
Nr 147, poz. 1229 z póŝn. zm.); 

11) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.  
w sprawie ochrony przeciwpoşarowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 80, poz. 563); 

12) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r.  
Nr 261, poz. 2603 z póŝn. zm.); 

 

13) ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,  
poz. 1568 z póŝn. zm.); 

14) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

§ 6. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie prze-
znaczenia i zasad zagospodarowania terenów na 
obszarze objętym planem. 

2. Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Rady 
Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXXVII/345/06 z dnia  
30 maja 2006r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Bo-
bowicku, Gmina Międzyrzecz. 

3. Ustalenia niniejszej uchwały są zgodne z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzecz. 

§ 7. 1. Planem objęto obszar o powierzchni około 
7,30ha. 

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, połoşony 
jest w Gminie Międzyrzecz, w miejscowości Bobo-
wicko. Obejmuje działki oznaczone numerami ewi-
dencyjnymi: 54/2 i 55/1. 

§ 8. Granice obszaru objętego planem przedsta-
wiono na rysunku planu, o którym mowa w § 3  
pkt 1; stanowią one granice zatwierdzenia. 

Dział II 

Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania 

§ 9. 1. Na obszarze planu ustala się podstawowe 
przeznaczenia: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny 
oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 
2MN i 3MN; 

2) zabudowa mieszkaniowo - usługowa, tereny 
oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN/U, 
2MN/U i 3MN/U; 

3) drogi wewnętrzne, tereny oznaczone na rysun-
ku planu symbolami 1KDW, 2KDW i 3KDW; 

4) pas techniczny związany z poszerzeniem istnie-
jącej drogi, teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem KDp; 

5) zieleń izolacyjna, teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem ZI. 

2. Działalność usługowa jest funkcją uzupełnia-
jącą dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
MN. Powierzchnia budynków związanych z działal-
nością usługową nie moşe przekraczać 45%  
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powierzchni zabudowy wyznaczonej zgodnie z § 30 
ust. 2. 

3. W ramach terenów zabudowy mieszkaniowo - 
usługowej, MN/U, dopuszcza się sytuacje, w których 
działalność usługowa będzie stanowiła maksymal-
nie 80% powierzchni zabudowy wyznaczonej zgod-
nie z § 30 ust. 1. 

§ 10. Na obszarze objętym planem wyznacza się 
tereny publiczne, którymi są: 

1) pas techniczny związany z poszerzeniem istnie-
jącej drogi, KDp; 

2) zieleń izolacyjna, oznaczona na rysunku planu 
symbolem ZI; 

3) teren związany z realizacją kontenerowej stacji 
transformatorowej, o którym mowa w § 43  
ust. 2. 

§ 11. Na obszarze objętym planem wyznacza się 
tereny ogólnodostępne, którymi są: 

1) tereny dróg wewnętrznych, realizowane jako: 

a) ulice dojazdowe, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami 2KWD i 3KDW; 

b) z zastrzeşeniem § 43 ust. 2, ulica lokalna, 
oznaczona na rysunku planu symbolem 
1KDW. 

§ 12. Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa  
w § 5 pkt 5, niniejszym planem zmienia się przezna-
czenie:  

1) rola kl. IIIa - o powierzchni 1,0300ha; 

2) rola kl. IIIb - o powierzchni 1,8600ha; 

3) rola kl. IVa - o powierzchni 0,9900ha; 

4) rola kl. IVb - o powierzchni 1,7400ha; 

5) rola kl. V - o powierzchni 1,6500ha 

na cele określone w uchwale. 

§ 13. Linią ciągłą oznaczono na rysunku planu,  
o którym mowa w § 3 pkt 1, linię rozgraniczającą 
tereny o róşnych funkcjach i róşnych zasadach za-
gospodarowania, określonych w niniejszej uchwale. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go 

§ 14. 1. Na obszarze planu ustala się zachowanie 
zasad kształtowania ładu przestrzennego, w tym, 
w szczególności ustaleń rozdziału 6. 

2. Ustala się, şe róşnice w parametrach zabudo-
wy, odnoszące się do:  

1) wysokości zabudowy, nie mogą odbiegać wię-
cej niş o 5% od wartości określonych w planie; 

2) kąta nachylenia połaci dachowych, nie mogą 
odbiegać więcej niş o 5o od wartości określo-
nych w planie. 

 

Rozdział 3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

§ 15. Na obszarze objętym planem ustala się za-
kaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji 
infrastrukturalnych przewidzianych planem, w tym 
m.in. związanych z zaopatrzeniem w wodę i odpro-
wadzeniem ścieków. 

§ 16. Na obszarze objętym planem naleşy zapo-
biegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi, 
w tym celu zakazuje się niszczenia lub uszkadzania 
powierzchni ziemi, gleby i rzeŝby terenu, poprzez 
niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz po-
przez niewłaściwe zbieranie odpadów i odprowa-
dzanie ścieków. 

§ 17. Na obszarze objętym planem ustala się 
wyposaşenie kaşdej nieruchomości w odpowiednio 
przygotowane miejsca do zbierania odpadów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 18. Zakazuje się prowadzenia prac trwale i nie-
korzystnie naruszających panujące na obszarze obję-
tym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo 
- wodne. 

§ 19. Uciąşliwości dla środowiska, związane  
z prowadzoną na obszarze objętym planem działal-
nością usługową, a powodowane np. przez hałas, 
wibracje, zakłócenia elektroenergetyczne i promie-
niowanie, nie mogą wykraczać poza granice nieru-
chomości, na której jest zlokalizowana działalność 
usługowa. 

§ 20. Teren, o którym mowa w § 7 jest połoşony 
w granicach obszaru chronionego krajobrazu Nr 3 
„Rynna Paklicy i Ołoboku”, ustanowionego rozpo-
rządzeniem Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia  
17 lutego 2005r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubuskiego z 2005r. Nr 9, poz. 172, ze zm. z 2006r. 
Nr 54, poz. 1189). 

Rozdział 4 

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

§ 21. 1. W przypadku odkrycia, przy prowadzeniu 
prac budowlanych, przedmiotu, co do którego ist-
nieje przypuszczenie, şe jest on zabytkiem naleşy 
wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpo-
wiednie słuşby ochrony zabytków, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa. 

2. Na obszarze objętym planem ustala się, pod 
względem formy architektonicznej gabarytów oraz 
charakteru, naleşy podporządkować istniejącym 
historycznym wartościom przestrzenno - architekto-
nicznym wsi. Ustala się, şe naleşy dąşyć do zacho-
wania wszystkich elementów zabudowy o warto-
ściach zabytkowych i kulturowych. Działania w tym 
zakresie wymagają uzgodnienia z właściwymi słuş-
bami ochrony zabytków. 
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Rozdział 5 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej 

§ 22. 1. Zakazuje się ustawiania reklam i tablic 
informacyjnych w miejscach, i w sposób utrudniają-
cy czytelność informacji drogowskazowej. 

2. Zakazuje się ustawiania reklam wychodzących 
poza lico budynku. 

§ 23. Przy zachowaniu przepisów prawa, wyzna-
cza się pas techniczny KDp o szerokości od 3,70m 
do 1,70m, związany z poszerzeniem - istniejącej po-
za granicami opracowania - drogi (działka oznaczo-
na numerem ewidencyjnym 43), zgodnie z rysun-
kiem planu. 

§ 24. Ustala się zakaz nasadzeń zieleni wysokiej 
w granicach terenu oznaczonego symbolem ZI. 

Rozdział 6 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-

ści zabudowy 

§ 25. Z zastrzeşeniem § 27, ustala się, şe na tere-
nach oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1MN/U, 2MN/U, 3MN/U zabudowę naleşy kształto-
wać w sposób zapewniający zachowanie przepisów 
prawa, ustaleń § 37 oraz następujących warunków: 

1) wysokość zabudowy: z zastrzeşeniem pkt 2, do 
II kondygnacji rozumianych jako budynek par-
terowy z poddaszem uşytkowym lub do 10,50m 
licząc od poziomu terenu do kalenicy; 

2) dopuszcza się realizację dominant architekto-
nicznych, rozumianych zgodnie z § 4 pkt 12,  
o wysokości do 12,00m; 

3) dach dwu- lub wielospadowy: o kącie nachyle-
nia od 35o do 45o, ponadto: 

a) ustala się stosowanie pokryć z dachówki ce-
ramicznej w kolorach ceramiki niebarwionej 
lub z dachówki cementowej barwionej na 
ceramikę naturalną, 

b) plan dopuszcza realizację kafrów dachowych 
lub innych koniecznych elementów, o innym 
kącie nachylenia niş określone wyşej, o ile 
będzie to podyktowane wymogami kon-
strukcji lub względami funkcjonalnymi po-
mieszczeń. 

§ 26. Z zastrzeşeniem § 27, ustala się, şe na tere-
nach oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1MN, 2MN i 3MN, zabudowę naleşy kształtować  
w sposób zapewniający zachowanie przepisów pra-
wa oraz następujących warunków: 

1) wysokość zabudowy: do II kondygnacji, rozu-
mianych jako budynek parterowy z poddaszem 
uşytkowym lub do 10,50m licząc od poziomu 
terenu do kalenicy; 

2) dach dwu- lub wielospadowy: o kącie nachyle-
nia od 35o do 45o, ponadto: 

a) ustala się stosowanie pokryć z dachówki ce-
ramicznej w kolorach ceramiki niebarwionej 
lub z dachówki cementowej barwionej na 
ceramikę naturalną, 

b) plan dopuszcza realizację kafrów dachowych 
lub innych koniecznych elementów, o innym 
kącie nachylenia niş wyşej określone, o ile 
będzie to podyktowane wymogami kon-
strukcji lub względami funkcjonalnymi po-
mieszczeń. 

§ 27. Na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 
2MN 3MN 1MN/U, 2MN/U i 3MN/U ustala się reali-
zację zabudowy wolno stojącej, ponad to dopuszcza 
się realizację zabudowy bliŝniaczej. 

§ 28. 1. Na obszarze planu, budynki garaşowe 
realizować jako wbudowane do budynku mieszkal-
nego; z zastrzeşeniem zapisów ust. 2 i 3, dopuszcza 
się wolno stojące budynki garaşowe. 

2. Dla wolno stojących garaşy i wolno stojących 
budynków gospodarczych ustala się: 

1) wysokość budynków: I kondygnacja lub do 
3,00m licząc od poziomu terenu do okapu; 

2) dopuszcza się kąt nachylenia głównych połaci 
dachowych od 30o do 45o; 

3. Dopuszcza się realizację budynków garaşo-
wych dobudowanych do budynku mieszkalnego, 
przy czym: 

1) wysokość zabudowy: do II kondygnacji lub 
5,50m od poziomu terenu do kalenicy, realizo-
wanych jako parter z poddaszem uşytkowym; 

2) ustala się zachowanie jednolitego stylu archi-
tektonicznego z budynkiem mieszkalnym. 

4. Z zastrzeşeniem ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, do-
puszcza się sytuowanie budynków garaşowych  
i wolnostojących budynków gospodarczych w gra-
nicach działek. 

§ 29. Na obszarze objętym planem dopuszcza się 
realizację indywidualnych obiektów i urządzeń spor-
towo - rekreacyjnych, itp. basenów ogrodowych, 
oczek wodnych itp. 

§ 30. Ustala się następujący procent zabudowy:  

1) dla terenów MN/U do 45%; 

2) dla terenów MN do 35%. 

§ 31. Na obszarze objętym planem wyznacza się 
drogę wewnętrzną 1KDW, dla której ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 
19,00m do 21,00m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) z zastrzeşeniem § 43 ust. 2, realizację jezdni  
z pasem rozdziału, w którym znajdzie się istnie-
jąca, napowietrzna linia elektroenergetyczna;  

3) moşliwość realizacji miejsc postojowych o pa-
rametrach zgodnych z przepisami prawa; 

4) przy zjazdach zachować odpowiednie, wynika-
jące z przepisów prawa, pola widoczności; 

5) zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdów 
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wzdłuş drogi, zgodnie z § 41 pkt 2 lit. b; 

6) realizację m. in. jednostronnego chodnika lub 
ścieşki rowerowej; 

7) pozostałe, nie wymienione parametry realizo-
wać z zachowaniem obowiązujących przepisów 
prawa. 

§ 32. Dla dróg wewnętrznych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 2KDW i 3KDW, ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10,00m; 

2) jezdnię o utwardzonej nawierzchni i szerokości 
min. 5,00m, dla której ustala się realizację na-
wierzchni w oparciu o przepisy prawa; 

3) przy zjazdach zachować odpowiednie, wynika-
jące z przepisów prawa, pola widoczności; 

4) utwardzone zjazdy muszą posiadać szerokość 
wynikającą z przepisów prawa, a takşe naleşy 
zapewniać ciągłość odwodnienia zjazdów 
wzdłuş drogi, zgodnie z § 41 pkt 2 lit. b; 

5) realizację min. jednostronnego chodnika lub 
ścieşki rowerowej; 

6) pozostałe, nie wymieniony parametry realizo-
wać z zachowaniem obowiązujących przepisów 
prawa. 

§ 33. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 

1) 5,00m od linii rozgraniczających dróg 1KDW, 
2KDW, 3KDW oraz terenu KDp; 

2) 7,50m od osi istniejącej linii elektroenergetycz-
nej 

zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 34. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące ilości miejsc postojowych: 

1) min. 1 miejsce na mieszkanie w zabudowie 
jednorodzinnej lub; 

2) min. 2 miejsca postojowe na 100,0m2 po-
wierzchni usług. 

§ 35. Na obszarze planu ustala się stosowanie 
kolorystyki elewacji zharmonizowanej z otoczeniem, 
zgodnie z projektem architektonicznym. 

Rozdział 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 

mas ziemnych 

Nie ustala się. 

 

 

 

 

Rozdział 8 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 36. Zasady i warunki podziału na działki bu-
dowlane ustala się następująco: 

1) z zastrzeşeniem pkt 2, 3 i 4, ustala się wydziele-
nie działek zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się zmiany powierzchni i układu 
granic, które mają charakter postulowany, jed-
nak powstałe po podziale działki: 

a) nie mogą być mniejsze niş 700,0m2 dla za-
budowy wolnostojącej, 

b) nie mogą być mniejsze niş 400,0m2 dla za-
budowy bliŝniaczej, 

c) muszą mieć zapewniony dostęp do drogi 
publicznej, 

d) granice będą prowadzone pod kątem pro-
stym lub zblişonym do prostego, 

e) szerokość frontu działki będzie wynosiła nie 
mniej, niş 22,00m dla zabudowy wolnostoją-
cej, 

f) szerokość frontu działki będzie wynosiła nie 
mniej, niş 18,0m dla zabudowy bliŝniaczej; 

3) dopuszcza się, o ile zajdzie taka potrzeba, łą-
czenie działek i realizację jednego budynku, 
pod warunkiem, şe będą zachowane warunki 
określone w przepisach prawa oraz pozostałe 
ustalenia planu; 

4) zasady powyşsze nie dotyczą działek wydziela-
nych pod poszerzenie dróg, w takiej sytuacji 
kształt  
i wielkość działek będzie wynikała z rysunku 
planu lub z faktycznych potrzeb; 

5) zasad powyşszych nie stosuje się do zapisów 
§ 43. 

Rozdział 9 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 

§ 37. 1. Z zastrzeşeniem ust. 2, przy zagospoda-
rowaniu terenów zabudowy mieszkaniowo - usłu-
gowej, MN/U ustala się obowiązek realizacji: 

1) obiektu handlowego lub usługowego: 

a) o powierzchni sprzedaşy min. 35,0m2 lub, 

b) o powierzchni usługowej min. 90,0m2; 
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2) terenu zieleni wewnątrzosiedlowej, przy czym: 

a) w przypadku realizacji zieleni w formie np. 
ogrodu lub skweru ogólnodostępnego - mi-
nimalna powierzchnia 240,0m2 lub, 

b) w przypadku realizacji ogólnodostępnych te-
renów rekreacyjnych - minimalna po-
wierzchnia 480,0m2. 

2. Dopuszcza się realizację terenu zieleni we-
wnątrzosiedlowej w innym miejscu, w granicach 
jednej  
z działek na terenach zabudowy mieszkaniowej. 

§ 38. 1. Do czasu skablowania istniejących linii 
elektroenergetycznych, ustala się zakaz realizacji 
obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
stały pobyt ludzi, w odległościach min. 7,50m od 
skrajnego przewodu linii energetycznych, zgodnie  
z przepisami prawa.  

2. W ramach pasa terenu wolnego od zabudowy 
ustala się obowiązek zapewnienia dostępu słuşbom 
technicznym do ww. urządzeń, na warunkach okre-
ślonych w przepisach prawa. 

Rozdział 10 

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

§ 39. Obsługę komunikacyjną ustala się z istnie-
jących dróg gminnych oraz nowo wydzielonych 
dróg wewnętrznych 1KDW, 2KDW i 3KDW, na wa-
runkach określonych w przepisach prawa oraz przy 
zachowaniu ustaleń § 23 oraz § 31 i 32. 

§ 40. Dopuszcza się skablowanie istniejących li-
nii elektroenergetycznych zlokalizowanych na tere-
nie oznaczonym symbolem 1KDW. 

§ 41. Ustala się korzystanie z istniejącej poza gra-
nicami planu, infrastruktury technicznej. Plan do-
puszcza realizację nowych sieci i przyłączy w grani-
cach obszaru objętego planem, przy zachowaniu 
przepisów prawa oraz następujących warunków: 

1) kanalizacja sanitarna: do sieci kanalizacyjnej, 
dopuszcza się tymczasowo, do czasu realizacji 
sieci, korzystanie ze szczelnych zbiorników bez-
odpływowych; 

2) kanalizacja deszczowa:  

a) z dachów do kanalizacji deszczowej, do 
chłonnych studzienek lub do gruntu, 

b) z powierzchni dróg do kanalizacji lokalnej 
deszczowej, lub do gruntu, zgodnie z przepi-
sami prawa, 

c) zakazuje się powierzchniowego odprowa-
dzania wód deszczowych poza granice nie-
ruchomości; 

3) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciw-
poşarowych: z sieci wodociągowej, z wykorzy-
staniem istniejących komunalnych urządzeń 
zaopatrzenia w wodę; 

 

4) zaopatrzenie w energię: z zastrzeşeniem § 43, 
ze słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV 
zlokalizowanej w granicach terenu 2MN/U; do-
puszcza się korzystanie z urządzeń elektroener-
getycznych istniejących poza granicami planu; 

5) zaopatrzenie w ciepło: przy ogrzewaniu budyn-
ków zastosować ŝródła energii o ograniczonej 
emisji (np. gaz, olej opałowy itp.); dopuszcza 
się wykorzystanie niekonwencjonalnych i od-
nawialnych ŝródeł energii oraz paliw stałych,  
w tym w celu ogrzewania kominkowego; 

6) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre-
ślonych w przepisach prawa. 

§ 42. Ustala się zakaz realizacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

§ 43. 1.Ustala się realizację słupowej stacji trans-
formatorowej 15/0,4kV w granicach terenu 2MN/U. 

2. Dopuszcza się realizację kontenerowej stacji 
transformatorowej, przy czym: 

1) dopuszcza się wydzielenie działki dla kubatu-
rowej stacji transformatorowej w granicach pa-
sa rozdziału drogi oznaczonej symbolem 
1KDW, po uprzednim skablowaniu przebiegają-
cej przez ten pas linii elektroenergetycznej; 

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej 
działki: nie mniej niş 25,0m2; 

3) nowo wydzielona działka będzie stanowiła te-
ren publiczny. 

Rozdział 11 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

§ 44. Dopuszcza się, do czasu realizacji sieci ka-
nalizacyjnej, korzystanie ze szczelnych zbiorników 
bezodpływowych. 

§ 45. Dopuszcza się realizację studni głębinowej 
w granicach działki z zachowaniem przepisów pra-
wa. 

§ 46. Dopuszcza się tymczasową realizację jezdni 
o szerokościach mniejszych niş określone w uchwa-
le, jednak muszą być spełnione wymogi określone 
dla drogi poşarowej, w tym m. in. światło utwardzo-
nej jezdni - 5,00m, z zakazem zmniejszania go sta-
łymi elementami i zadrzewianiem.  

§ 47. Dopuszcza się zmianę sposobu uşytkowa-
nia obiektów lub ich części, przy zachowaniu warun-
ków określonych w planie oraz przepisów prawa. 

§ 48. Z zastrzeşeniem § 43, do czasu realizacji 
słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na tere-
nie 2MN/U, dopuszcza się korzystanie z urządzeń 
istniejących poza granicami planu. 

§ 49. Do czasu docelowego zagospodarowania 
pasów technicznych KDp, dopuszcza się realizację 
nasadzeń zielenią niską (trawniki) lub chodników  
i ścieşek rowerowych. 
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Dział III 

Przepisy końcowe 

§ 50. Plan zachowuje waşność, równieş wtedy 
jeśli nastąpi: 

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wy-
mienionych w § 5 przepisów, chyba şe z ich 
treści będzie wynikał obowiązek dokonania 
zmiany planu; 

2) zmiana wymienionych w planie numerów ewi-
dencyjnych działek; 

3) zmiana rozporządzenia, o którym mowa w § 20. 

§ 51. Ustala się stawkę procentową, słuşącą nali-
czeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości 25%. 

§ 52. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Międzyrzecza. 

§ 53. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Ziemecki 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXVII/184/08 

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 

z dnia 19 grudnia 2008r. 

 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 44 – 1874 –                                                Poz. 602 
 

Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXVII/184/08 

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 

z dnia 19 grudnia 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej „Bronkowo”, 
położonego w Bobowicku, Gmina Międzyrzecz 

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego został wyłoşony do pu-
blicznego wglądu w terminie od 14 maja 2008r. do  
5 czerwca 2008r. W dniu 5 czerwca 2008r. odbyła się 
dyskusja publiczna. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) uwagi były przyjmowa-
ne do 23 czerwca 2008r. 

W ustawowym terminie, nie wniesiono şadnych 
uwag, w związku z tym, Rada Miejska w Międzyrze-
czu nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpa-
trzenia wniesionych uwag. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXVII/184/08 

Rady Miejskiej w Międzyrzeczu 

z dnia 19 grudnia 2008r. 

Rozstrzygnięcie 
sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasady ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-

nych 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) Rada 
Miejska w Międzyrzeczu, w oparciu o obowiązujące 
przepisy,  
w tym: 

- ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
z póŝn. zm.), 

- ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), 

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póŝn. 
zm.), 

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (tekst jednolity z 2006r.  
Dz. U. Nr 89, poz. 625 z póŝn. zm.), 

- prognozę skutków finansowych uchwale-
nia przedmiotowego planu miejscowego, 

- oraz ustalenia planu, rozstrzyga co nastę-
puje: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicz-
nej słuşące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb miesz-
kańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy 
o samorządzie gminnym, zadania własne gminy. 

§ 2. Środki na realizację infrastruktury technicz-
nej gmina moşe uzyskać z wykorzystaniem następu-
jących ŝródeł finansowania: 

- dochody własne gminy, 

- fundusze strukturalne z Unii Europejskiej, 

- dotacje, 

- poşyczki preferencyjne, 

- opłaty adiacenckie ponoszone przez wła-
ścicieli, 

- środki własne zarządców dróg. 

§ 3. 1. Wykonanie stacji transformatorowej lub 
przyłącza energetycznego leşy w gestii dysponenta 
sieci, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r. Prawo energetyczne. 

Zaopatrzenie w ciepło jest obowiązkiem inwe-
stora, w zaleşności od wyboru sposobu ogrzewania, 
niezbędne będzie porozumienie z właściwym dyspo-
nentem sieci, zgodnie z ww. ustawą z dnia 10 kwiet-
nia 1997r. Prawo energetyczne. 

§ 4. Zgodnie z § 10 ustaleń planu, terenami pu-
blicznymi są pas techniczny związany z poszerze-
niem istniejącej drogi, zieleń izolacyjna oraz teren 
związany z realizacją kontenerowej stacji transfor-
matorowej. Realizacja terenu zieleni izolacyjnej, 
pasa technicznego związanego z poszerzeniem ist-
niejącej drogi obciąşy budşet gminy w kwocie uza-
leşnionej od wybranych form zagospodarowania. 

§ 5. 1. Obsługa komunikacyjna terenu objętego 
planem odbywać się będzie z istniejącej drogi i no-
wo projektowanych dróg wewnętrznych posiadają-
cych charakter dróg dojazdowych oraz drogi lokal-
nej. Drogi wewnętrzne realizowane będą ze środków 
inwestora, tym samym nie obciąşą budşetu gminy. 

2. Realizacja indywidualnych zjazdów naleşy do 
zadań inwestora lub właścicieli. 
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