UCHWAŁA NR XLI.211.17
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych w powiecie międzyrzeckim
Na podstawie art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2222) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się przebieg istniejących zamiejskich dróg powiatowych w powiecie międzyrzeckim, określony
w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustala się przebieg istniejących dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w powiecie
międzyrzeckim, określony w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV.146.12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu
istniejących dróg powiatowych w powiecie międzyrzeckim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 2498).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Jarosław Szałata
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI.211.17
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
przebieg zamiejskich dróg powiatowych w powiecie międzyrzeckim

Lp.

Przebieg dróg w powiecie

Lokalizacja
drogi

Nume
r drogi

gmina/miasto

1

2

1

1210F

2

1213F m. Międzyrzecz

4

3
gm. Trzciel

od dr. pow. nr 1339F Lutol Mokry - granica powiatu - (Dąbrówka)

od dr. gminnej nr 102151F (ul. Mieszka I), Międzyrzecz (ul. Konstytucji
3 Maja) -

gm. Międzyrzecz

Skoki - Bukowiec -

gm. Trzciel

Lutol Suchy - Chociszewo - granica powiatu - (Rogoziniec)

3

1242F

gm. Międzyrzecz od dr. woj. nr 137 Pieski - granica powiatu - (Zarzyń)

4

1246F

gm. Międzyrzecz (Zarzyń) - granica powiatu - Wysoka, do dr. pow. nr 1268F

5

1268F

gm. Międzyrzecz (Boryszyn) - granica powiatu - Wysoka - Kaława - Szumiąca gm. Trzciel

Stary Dwór - Łagowiec - dr. pow. nr 1213F (Lutol Suchy)

6

1269F

gm. Bledzew

od dr. woj. nr 137 (Templewo) - granica powiatu - (Wielowieś)

7

1277F

gm. Bledzew

(Glisno) - granica powiatu - Dębowiec - Nowa Wieś, do dr. pow. nr 1343F

8

1295F

gm. Bledzew
m. Skwierzyna

(Lubniewice) - granica powiatu - Osiecko - Sokola Dąbrowa – Bledzew (ul.
Podgórna - ul. Sportowa) - Zemsko Skwierzyna (ul. Bledzewska), do drogi gminnej (byłej dr. kraj. nr 3 - ul.
Gorzowska)
od dr. kraj. nr 24 (Ociosna) - Stary Dworek - Zemsko - Popowo - do drogi
gminnej (byłej dr. kraj. nr 3)

9

1319F

gm. Bledzew

10

1320F

od drogi gminnej (byłej dr. kraj. nr 3) (Popowo) gm. Bledzew
gm. Przytoczna
gm. Międzyrzecz
Twierdzielewo - Rokitno, do dr. pow. nr 1326F
gm. Przytoczna
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11

1321F

od drogi gminnej (byłej dr. kraj. nr 24) Chełmsko - Twierdzielewo gm. Przytoczna
gm. Międzyrzecz Kalsko, do dr. pow. nr 1326F

12

1322F

m. Skwierzyna
gm. Przytoczna

od drogi gminnej (byłej dr. kraj. nr 24 - ul. Poznańska), Skwierzyna (ul. Leśna ulica bez nazwy) Krasne Dłusko - Gaj - Nowiny - Stryszewo - granica województwa (Muchocin)

13

1323F

gm. Przytoczna

14

1324F

gm. Przytoczna

od dr. pow. nr 1322F Gaj - Dębówko - Przytoczna (ul. Łąkowa), do dr. kraj. nr
24 (ul. Główna)

15

1325F

gm. Przytoczna

od dr. pow. nr 1322F Krasne Dłusko - Nowa Niedrzwica - do dr. kraj. nr
24 (Chełmicko)

16

1326F

od dr. kraj. nr 24 (Chełmicko) - Rokitno gm. Przytoczna
gm. Międzyrzecz Kalsko -

od dr. pow. nr 1322F Stryszewo – Strychy - Wierzbno, do dr. kraj. nr 24

m. Międzyrzecz

Międzyrzecz (ul. Rokitniańska), do dr. gminnej nr 102151F (ul. Kazimierza
Wielkiego)

od dr. pow. nr 1326F (Rokitno) - Lubikówko - Lubikowo - do dr. kraj nr
24 (Goraj)

17

1327F

gm. Przytoczna

18

1328F

gm. Międzyrzecz od dr. woj. nr 137 (Bobowicko) - Żółwin - Kuligowo gm. Pszczew

Stołuń - Szarcz - Pszczew (ul. Szarzecka), do dr. pow. nr 1332F (ul.
Międzychodzka)

19

1329F

gm. Pszczew

od dr. pow. nr 1328F Stołuń - Pszczew (ul. Kuligowska), do dr. pow. nr 1332F
(ul. Międzyrzecka)

20

1330F

gm. Przytoczna
gm. Pszczew

od dr. pow. nr 1327F Lubikowo -

gm. Pszczew

od dr. pow. nr 1332F (ul. Międzyrzecka), Pszczew (os. Powstańców Wlkp. - ul.
Trzcielska) - Borowy Młyn -

gm. Trzciel
m. Trzciel

Rybojady -

21

22

1331F

1332F

Szarcz, do dr. pow. nr 1328F

Trzciel, do dr. woj. nr 137

gm. Międzyrzecz od dr. woj. nr 137 Bobowicko -
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gm. Pszczew

Policko – Pszczew (ul. Międzyrzecka - ul. Poznańska - ul. Rynek - ul.
Sikorskiego ul. Międzychodzka) - Nowe Gorzycko - do dr. kraj. nr 24

23

1333F

gm. Pszczew

od dr. pow. nr 1332F (Nowe Gorzycko) - Zielomyśl – do dr. gminnej nr
004405F

24

1334F

gm. Pszczew

od dr. pow. nr 1332F (Pszczew) - Stoki - granica województwa - (Dormowo)

25

1335F

gm. Pszczew

(Dormowo) - granica województwa - Świechocin - Silna, do dr. pow. nr 1337F

26

1336F

gm. Pszczew

od dr. pow. nr 1334F Stoki - Świechocin - granica województwa - (Łowyń)

27

1337F

gm. Pszczew

od dr. pow. nr 1332F (ul. Międzyrzecka), Pszczew (ul. Zamkowa - ul.
Kasztanowa) Silna - granica województwa - (Piotry)

28

1338F

gm. Pszczew

od dr. pow. nr 1337F Silna - granica województwa - (Stara Jabłonka)

woj. Wielkopolskie

29

1339F

gm. Trzciel

(Stara Jabłonka) – granica województwa - Jabłonka Tartak -

m. Trzciel

Trzciel, do dr. pow. nr 1358F (ul. Graniczna)

m. Trzciel

od dr. pow. nr 1358F (ul. Główna), Trzciel (ul. Zbąszyńska) -

gm. Trzciel

Lutol Mokry - granica województwa - (Zbąszyń)

od dr. pow. nr 1358F (ul. Graniczna), Trzciel (Osiedle Kolejowe) - granica
województwa - (Prądówka)

30

1340F

m. Trzciel

31

1341F

od dr. pow. 1295F Sokola Dąbrowa - Goruńsko - Chycina gm. Bledzew
gm. Międzyrzecz Kursko - Pieski, do dr. woj. nr 137

32

1342F

gm. Międzyrzecz kraj. nr 3)

33

1343F

gm. Bledzew

od dr. pow. nr 1295F Sokola Dąbrowa - Nowa Wieś - Templewo, do dr. pow.
nr 1344F

34

1344F

gm. Bledzew

od dr. pow. nr 1295F Bledzew (ul. Szkolna) - Goruńsko - Templewo - do dr.
woj. nr 137

35

1345F

od dr. pow. nr 1341F Chycina gm. Bledzew
gm. Międzyrzecz Gorzyca - Wojciechówek - do dr. woj. nr 137

36

1346F

gm. Międzyrzecz od dr. gminnej nr 003505F Św. Wojciech -

od dr. pow. nr 1341F Kursko - Kęszyca - Nietoperek, do dr. gminnej (byłej dr.

m. Międzyrzecz

Międzyrzecz (ul. Winnica), do dr. gminnej nr 102151F (ul. Mieszka I)
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37

1347F

gm. Międzyrzecz od dr. woj. nr 137 (Bobowicko) - Kuźnik - Skoki, do dr. pow. nr 1213F

38

1348F

gm. Międzyrzecz od dr. pow. nr 1213F (Skoki) - Wyszanowo - Bukowiec, do dr. pow. nr 1213F

39

1349F

gm. Skwierzyna

od dr. gminnej (byłej dr. kraj. nr 3) Trzebiszewo (ul. Rakowiecka) - Rakowo -

m. Skwierzyna

Skwierzyna (ul. Rzeźnicka), do drogi gminnej (byłej dr. kraj. nr 3 - ul. 2 Lutego)

gm. Bledzew

od dr. pow. nr 1319F Stary Dworek -

m. Skwierzyna

Skwierzyna (ul. Starodworska), do dr. pow. nr 1295F (ul. Bledzewska)

40

1350F

41

1351F

gm. Skwierzyna

(Stare Polichno) - granica powiatu - Gościnowo - Murzynowo (ul. Kościelna),
do dr. woj. nr 159

42

1352F

gm. Skwierzyna

Osetnica - Gościnowo - Dobrojewo - do dr. woj. nr 159

43

1353F

gm. Międzyrzecz od dr. pow. nr 1213F Bukowiec Żydowo - do dr. woj. nr 137 (Sierczynek)
gm. Trzciel

44

1354F

gm. Międzyrzecz od dr. pow. 1213F Bukowiec Stary Dwór - do dr. kraj. nr 92 (Brójce)
gm. Trzciel

45

1355F

gm. Trzciel

od dr. pow. nr 1354F (Brójce) - Łagowiec - Panowice (przejazd kolejowy)

46

1357F

gm. Pszczew

od dr. pow. nr 1332F (Bobowicko) - Janowo - Policko, do dr. pow. nr 1332F

47

1358F

gm. Trzciel

od dr. kraj. nr 92 (Jasieniec) -

m. Trzciel

Trzciel (ul. Główna - ul. Poznańska - ul. Graniczna) do granicy województwa - dr. kraj. nr 92 (Miedzichowo)

48

1428F

od dr. pow. nr 1342F Kęszyca – Kęszyca Leśna (droga wewnętrzna

gm. Międzyrzecz w miejscowości)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI.211.17
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2017 r.
przebieg dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w powiecie międzyrzeckim

L
p.

Numer
drogi

Miasto

Lokalizacja drogi
- ulica
3
4
Międzyrzecz ul. Chrobrego

1
1

2
3301F

2

3303F

ul. Księdza Skargi

od ul. 30 Stycznia (dr. woj. nr 137) – do ul. Staszica (dr. pow.
nr 3309F)

3

3304F

ul. Libelta

od ul. Kazimierza Wielkiego (dr. gminna nr 102151F) – do ul.
Winnica (dr. pow. nr 1346F)

4

3305F

ul. Marcinkowskiego

od ul. 30 Stycznia (dr. woj. nr 137) – do ul. Konstytucji 3 Maja
(dr. pow. nr 1213F )

5

3306F

ul. Piastowska

od ul. Chrobrego (dr. pow. nr 3301F – przejazd kolejowy) – do
ul. Lipce (dr. gminna nr 102116F)

6

3307F

ul. Przemysłowa

od ul. Rokitniańskiej (dr. pow. nr 1326F) – do ul. Reymonta
(dr. pow. nr 3308F)

7

3308F

ul. Reymonta

od ul. Kazimierza Wielkiego (dr. gminna nr 102151F) – do ul.
Lipce (dr. gminna nr 102116F) – ogródki działkowe

8

3309F

ul. Staszica

od ul. 30 Stycznia (dr. woj. nr 137) – do ul. Kazimierza
Wielkiego (dr. gminna nr 102151F)

9

3310F

ul. Stoczniowców
Gdańskich

od ul. Konstytucji 3 Maja (dr. pow. nr 1213F) – do ul.
30 Stycznia (dr. woj. nr 137)

10

3311F

ul. Chopina

od ul. Mieszka I (dr. gmina nr 102151F) – do ul. Wojska
Polskiego (dr. gminna nr 102153F)
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Przebieg drogi - ulicy
5
od ul. Kazimierza Wielkiego (dr. gminna nr 102151F) – do ul.
Piastowskiej (dr. pow. nr 3306F – przejazd kolejowy)
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Uzasadnienie:
Przepis art. 6a ust. 3 ustawy o drogach publicznych nakazuje, aby Rada Powiatu ustaliła
przebieg istniejących dróg powiatowych. Obecnie obowiązuje uchwała Nr XXIV.146.12 Rady
Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu
istniejących dróg powiatowych w powiecie międzyrzeckim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz.
2498). Od czasu jej uchwalenia dokonało się szereg zmian. Na podstawie:
1) uchwały Nr XI.64.15 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w
sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz.
1539) oraz uchwały Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 września 2015
r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
poz. 1635) drogę nr 1356F pozbawiono kategorii drogi powiatowej;
2) uchwały Nr XXXVI/357/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1423) zmieniono nazwę
ulicy Świerczewskiego na nazwę Mieszka I;
3) uchwały Nr XXXVI/358/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1424) zmieniono nazwę
ulicy Waszkiewicza na nazwę Kazimierza Wielkiego;
4) uchwały Nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 27 lipca 2017 r. w
sprawie zmiany nazwy ulic w Trzcielu (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1737) zmieniono
nazwę ulicy Armii Czerwonej na nazwę Główna oraz nazwę ulicy Świerczewskiego na
nazwę Graniczna.
Powyższe zmiany wskazują na potrzebę aktualizacji uchwały w sprawie ustalenia
przebiegu istniejących dróg powiatowych w powiecie międzyrzeckim.
Zasięgnięto opinii wójtów i burmistrzów gmin przez teren których te drogi przebiegają.
Wszystkie są pozytywne (jedna z uwagami, która została uwzględniona), w tym trzy przez
upływ terminu do zajęcia stanowiska. Dokonano zmian redakcyjnych projektu uchwały.
Uchwała nie powoduje żadnych skutków społecznych i finansowych.

