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SPIS  TREŚCI 
 
 
 

Poz. 611 
Uchwała Nr LXVII/770/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie 
regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie  miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 612 
Uchwała nr LXVII/771/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006 r.  
w sprawie zmiany nazw i numerów porządkowych gorzowskich samorządowych szkół  
i zespołów szkół. 
 
Poz. 613 
Uchwała nr LXVII/772/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  22 lutego 2006 r.  
w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 11 w Gorzowie Wlkp. do  Zespołu Szkół 
Sportowych w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 614 
Uchwała nr LXVII/773/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie 
włączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19, Gimnazjum Specjalnego nr 15  
do Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego.  
 
Poz. 615 
Uchwała nr LXVII/774/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie 
zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 1  

 
Poz. 616 
Uchwała Nr LXVII/775/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie 
nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy  Rodzinie i Polityki Społecznej.  
 
Poz. 617 
Uchwała nr LXVII/776/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta do Powiatowej Rady 
Zatrudnienia. 

 
Poz. 618 
Uchwała nr LXVII/777/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r.  w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. obszaru położonego po prawej stronie ul. Szczecińskiej w kierunku Baczyny. 
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Poz. 619 
Uchwała nr LXVII/778/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG III B Rejon Morza Bałtyckiego, miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w obszarze położonym w północno-wschodnim rejonie miasta Gorzowa 
Wlkp. - po lewej i prawej stronie ulicy Mironickiej. 
 
Poz. 620 
Uchwała nr LXVII/779/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Kasprzaka.  

  
Poz. 621 
Uchwała nr LXVII/780/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Żelaznej. 
  
Poz. 622 
Uchwała  nr LXVII/781/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wał Okrężny. 

 
Poz. 623 
Uchwała  nr  LXVII/782/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006 r.   
w  sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Dobrej i Saperów. 
 
Poz. 624 
Uchwała Nr LXVII/783/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie 
zwolnień z  podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp.  
 
Poz. 625 
Uchwała Nr LXVII/784/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006 roku  
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania pn.: „Modernizacja  
i restauracja Katedry p.w. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp.” 
 
Poz. 626 
Uchwała Nr LXVII/785/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006 roku  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 627 
Uchwała Nr LXVII/786/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006 roku  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  
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Poz. 628 
Uchwała Nr LXVII/787/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006 roku  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 629 
Uchwała Nr LXVII/788/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego  2006 roku  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  

 
Poz. 630 
Uchwała Nr LXVII/789/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006 roku  
w sprawie zmian w  budżecie miasta na 2006 rok. 

 
Poz. 631 
Uchwała nr LXVII/790/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie 
nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Poz. 632 
Uchwała Nr LXVII/791/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi. 
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AKTY   PRAWNE 
 
 

Poz. 611 
 

Uchwała Nr LXVII/770/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2006r. 
 

w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie  
miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), w związku z art. 4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008), uchwala się, co następuje: 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA 
GORZOWA WLKP. 

 
Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 
 § 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp.. 
 
 § 2. Regulamin obowiązuje: 
1) mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. i inne osoby przebywające czasowo na terenie 

miasta; 
2) właścicieli nieruchomości; 
3) właścicieli punktów handlowych, usługowych, obiektów sportowych, parkingów, 

zakładów i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą; 
4) wykonawców robót budowlanych; 
5) przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej (przystanki i pętle 

komunikacyjne, wydzielone torowiska tramwajowe); 
6) zarządców rodzinnych ogrodów działkowych; 
7) zarządców giełd i targowisk; 
8) organizatorów imprez o charakterze publicznym; 
9) przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów 

komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. 
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§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) ustawie, bez dodatkowego oznaczenia – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

13 września 1996 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008); 

2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością;  
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których 
ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają 
osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 1994 r. Nr 85, poz. 388 ze zm.), lub 
właścicieli lokali, jeśli zarząd nie został wybrany; 

3) odpadach komunalnych niesegregowanych - należy przez to rozumieć odpady powstające 
w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, 
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub 
skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;  

4) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające 
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 
człowieka w charakterze jego towarzysza; 

5) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich (tekst jednolity  Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 ze zm.); 

6) właścicielach zwierząt domowych - należy przez to rozumieć także posiadaczy 
i utrzymujących zwierzęta; 

7) odpadach komunalnych niesegregowanych – należy przez to rozumieć zmieszane odpady 
komunalne, powstające w związku z bytowaniem człowieka, takie jak: resztki spożywcze, 
odpady z papieru, opakowania towarów codziennego użytku, uszkodzone naczynia, 
tekstylia, puszki itp. odpady, zbierane do typowych pojemników; 

8) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady 
komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę, np. stare meble, wózki 
dziecięce, wanny, pralki, lodówki, deski, materace itp., nie mogą być umieszczane 
w typowych pojemnikach, gdyż mogłoby to spowodować uszkodzenie pojemnika, 
utrudnienie użytkownikom swobodnego korzystania z pojemnika a wywożącemu 
dokonania czynności jego opróżnienia; 

9) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady posiadające co najmniej 
jedną właściwość lub zawierające którykolwiek ze składników wymienionych 
w załącznikach nr 2, 3 i 4 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 
r. Nr 62, poz. 628 ze zm.); 

10) odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w wyniku uprawy 
i pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych; zalicza się tu także odpady pochodzenia 
roślinnego z targowisk; 

11) chodnikach – należy przez to rozumieć wydzieloną część drogi publicznej (ulicy), 
przeznaczoną dla ruchu pieszego; 

12) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki, tj. wody zużyte na cele bytowe 
lub gospodarcze, gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

13) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia 
przeznaczone do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 
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14) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy 
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do 
przyjmowania nieczystości ciekłych, dowożonych pojazdami asenizacyjnymi; 

15) wywożącym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości lub na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych; definicję tę wypełniają również gminne jednostki organizacyjne, 
spełniające warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń; 

16) terenach służących do użytku publicznego – należy przez to rozumieć drogi (ulice), place, 
deptaki, parkingi, parki, skwery itp. tereny, do których dostęp jest swobodny; 

17) terenach służących do użytku wspólnego - należy przez to rozumieć wewnętrzne chodniki 
i place, podwórza, przejścia, bramy itp. miejsca, znajdujące  się wewnątrz nieruchomości, 
służące przede wszystkim potrzebom mieszkających na nieruchomości. 

 
Rozdział II. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości 
 
 § 4.1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku 
oraz należytego stanu sanitarno–higienicznego i estetycznego nieruchomości. 
 2. Obowiązek, określony w ust. 1, właściciele nieruchomości realizują  poprzez: 
1) wyznaczenie na nieruchomości miejsc gromadzenia odpadów; 
2) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników do gromadzenia odpadów 

komunalnych, przez ich zakup, wydzierżawienie lub inny sposób, ustalony z wywożącym; 
3) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej lub wybudowanie zbiornika 

bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków; 
4) zawarcie pisemnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu: 
a) odpadów stałych powstających w gospodarstwach domowych, 
b) nieczystości ciekłych, w przypadku wyposażenia nieruchomości w zbiornik 

bezodpływowy; 
5) niezwłoczne usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz usuwanie śliskości 

z części nieruchomości udostępnionej do użytku wspólnego, np. z wewnętrznych 
chodników, podwórzy, przejść, bram itp., oraz z części nieruchomości udostępnionej do 
użytku publicznego, np. parkingi przy obiektach handlowych; 

6) koszenie trawy i chwastów; 
7) usuwanie suchych traw, chwastów i liści z nieruchomości zabudowanej; 
8) systematyczne usuwanie zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynków 

wielolokalowych, przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności sieni, klatek 
schodowych, korytarzy, kabin dźwigowych, a także studzienek piwnicznych 
przyokiennych, rur spustowych z kratkami czyszczakowymi itp., przez zamiatanie, 
zbieranie, wybieranie, zmywanie i inne podobne czynności; 

9) niezwłoczne usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali 
i budynków, np. gruzu itp.; 

10) utrzymanie w należytej czystości i porządku placów zabaw przeznaczonych do wspólnego 
użytku; dokonywanie corocznej wymiany piasku w piaskownicach, nie później niż do 
15 maja każdego roku; 

11) utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym altan, boksów i innych 
pomieszczeń z pojemnikami na odpady; 

12) utrzymanie drzew i krzewów w stanie nie zagrażającym i nie utrudniającym ruchu 
pieszych i pojazdów, bieżące usuwanie posuszu; 
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13) usuwanie tzw. dzikich wysypisk odpadów, powstałych na nieruchomości, przez zebranie 
odpadów i pozbycie się ich w sposób zgodny z przepisami Regulaminu; 

14) niezwłoczne usuwanie z dachów, rynien, gzymsów, balkonów i innych części budynku 
sopli lodowych i nawisów śniegu, stwarzających zagrożenie dla ludzi, zwierząt i mienia; 

15) utrzymanie w dobrym stanie technicznym, czystości i estetycznym wyglądzie zabudowań, 
elementów małej architektury i ogrodzeń; 

16) niezwłoczny demontaż i rozbiórkę urządzeń, konstrukcji i obiektów zdewastowanych 
i zagrażających bezpieczeństwu; 

17) przeprowadzanie deratyzacji na terenie nieruchomości; 
18) oznakowanie nieruchomości numerem porządkowym. 

3. Właściciel nieruchomości winien wykonywać czynności, związane z utrzymaniem 
czystości i porządku na nieruchomości, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia 
powietrza, wód i ziemi. 
 
 § 5.1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń oraz śliskości z chodnika przyległego do nieruchomości. 

2. Błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób nie 
zagrażający istniejącej zieleni i nie blokujący odpływu wody. 

3. Środki uszorstniające, użyte w celu zapobiegania śliskości, należy usunąć 
niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich zastosowania, chyba że prognozowane jest w krótkim 
czasie ponowne wystąpienie zjawisk zimowych, wywołujących śliskość. 

4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na 
jezdnię lub zieleń przydrożną. 

5. Zakazuje się stosowania przy usuwaniu śliskości na chodnikach środków 
chemicznych (soli), szkodliwych dla środowiska. 
 6. Usuwanie błota, śniegu, lodu i śliskości winno odbywać się niezwłocznie, natomiast 
innych zanieczyszczeń – systematycznie i w miarę potrzeb. 
 7. Czynności określone w pkt 1-3 należy wykonać w sposób nie powodujący zakłóceń 
w ruchu pojazdów i pieszych; 
 
 § 6. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania w drożności, dobrym 
stanie technicznym i bezpiecznym dla pieszych, kanalików odprowadzających wodę opadową 
z rur spustowych na budynkach do kanalizacji deszczowej w jezdni, usytuowanych 
w chodnikach przy nieruchomości. 
 
 § 7.1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usuwania ze ścian budynków, 
ogrodzeń i inny obiektów ogłoszeń, plakatów, rysunków napisów itp., umieszczonych tam 
bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa. 
 2. Powyższy obowiązek dotyczy również właścicieli urządzeń użyteczności 
publicznej, usytuowanych w miejscach publicznych. 
 
 § 8.1. Organizatorzy imprez plenerowych mają obowiązek wyposażenia miejsc, 
w których się one odbywają, w odpowiednią ilość pojemników na odpady, a jeżeli czas ich 
trwania przekracza 4 godziny, również w sanitariaty (przenośne WC). 
 2. Niezwłocznie po zakończeniu imprezy, jej organizator zobowiązany jest do 
usunięcia odpadów z terenu, na którym się ona odbywała, a w przypadku zaśmiecenia 
terenów przyległych, także z tych terenów. 
 3. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczą również organizatorów wieców 
o charakterze publicznym, prowadzących targowiska, giełdy i inne zgromadzenia. 
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 § 9. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek ustawienia koszy na 
odpady stałe na terenach, które w całości lub części są terenami użyteczności publicznej. 
   
 § 10. Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. zabrania się: 
1) spalania odpadów poza instalacjami i urządzeniami określonymi w odrębnych przepisach 

oraz tymi, dla których uzyskano decyzję wojewody, zezwalającą na takie spalanie; 
w szczególności zakaz ten dotyczy spalania na powierzchni ziemi oraz w instalacjach 
grzewczych budynków.  
Dopuszcza się spalanie suchych odpadów roślinnych, takich jak trawa, chwasty, liście itp., 
zebranych w trakcie prac porządkowych w ogrodach i na działkach warzywniczo-
owocowych, w okresie od 15 października do 15 kwietnia, pod warunkiem zachowania 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i nie powodowania uciążliwości dla otoczenia; 

2) rozniecania ognisk poza miejscami wyznaczonymi do tego celu; 
3) umieszczania ogłoszeń, afiszy, plakatów, nekrologów, reklam itp. oraz malowania haseł 

i rysunków (np. graffiti) na terenie nieruchomości bez zgody jej właściciela; 
4) umieszczania ogłoszeń, afiszy, plakatów, nekrologów, reklam itp. na pniach drzew; 
5) zanieczyszczania miejsc publicznych; 
6) dewastowania zieleni miejskiej; 
7) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców, 

urządzeń wyposażenia palców zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów 
przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących element 
infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, 
transformatorów, rozdzielni, wiat przystanków itp.; 

8) wykorzystywania żużli, popiołów i innych podobnych materiałów do utwardzania gruntu, 
bez uprzedniego udokumentowania braku ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 

9) wykorzystywania rozbiórkowych odpadów budowlanych do zasypywania dolin rzecznych 
i wyrównywania lub podwyższania terenu; 

10) zakopywania odpadów; 
11) zakopywania padłych zwierząt na terenie nieruchomości; 
12) wywożenia i wysypywania odpadów stałych oraz/lub opróżniania zbiorników 

bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie; 
13) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi; 
14) odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, 

kanalizacji deszczowej lub do ziemi, 
15) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów stałych 

i nieczystości ciekłych; 
16) usuwania jakichkolwiek odpadów z nieruchomości do koszy ulicznych; 
17) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne piasku, ziemi, śniegu, lodu, gorącego 

popiołu i  żużla, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, 
odpadów przemysłowych, medycznych, środków ochrony roślin itp. 

18) wykładania karmy dla zwierząt domowych na chodnikach, placach i w innych miejscach 
publicznych; zakaz nie dotyczy podwórzy wewnętrznych, pod warunkiem stosowania 
misek, kubłów itp. pojemników i utrzymania w czystości i porządku miejsc ich 
wystawienia.  

 
 § 11.1 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przechowywania przez okres 12 
miesięcy, dla celów kontrolnych, dokumentów potwierdzających korzystanie z usług 
wywożącego w zakresie odbioru i transportu odpadów oraz, jeżeli dotyczy, opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości. 
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 2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są: umowa o wykonanie usługi, zawarta 
z wywożącym, i dowody systematycznego płacenia za usługę, określoną w tej umowie. 
 
Rozdział III. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
samochodowymi 
 

§ 12.1. Mycie pojazdów samochodowych, poza myjniami, jest dozwolone na terenie 
nieruchomości, pod warunkiem, że powstające ścieki nie powodują zanieczyszczenia ziemi 
i wód. 
 2. Naprawa pojazdów samochodowych, poza specjalistycznymi warsztatami, jest 
dozwolona, jeżeli: 
1) dotyczy napraw drobnych, wynikających z bieżącej eksploatacji pojazdu;  
2) nie jest związana z powstawaniem odpadów niebezpiecznych, np. z wymianą olejów, 

smarów, płynów chłodzących, płynów hamulcowych, amortyzatorów i urządzeń 
klimatyzacyjnych; 

3) nie powoduje zanieczyszczenia ziemi i wód oraz pogorszenia stanu porządku i czystości 
na nieruchomości;  

4) powstałe odpady są gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami Regulaminu; 
5) nie powoduje uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości. 
2. Zabrania się prowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych poza warsztatami 

posiadającymi stosowne zezwolenia. 
 
Rozdział IV. Zasady utrzymania czystości i porządku na terenach służących do użytku 
publicznego 
 
 § 13.1. Zarządca dróg jest zobowiązany do: 
1) wyposażenia chodników, placów, ciągów handlowo-usługowych, parków i skwerów 

w kosze do gromadzenia drobnych odpadów komunalnych z ruchu pieszego 
i utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

2) wywozu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, uprzątniętych z chodników przez 
właścicieli przyległych do nich nieruchomości; 

3) uprzątnięcia i wywozu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz usunięcia śliskości 
na chodnikach: 
a) jeżeli pobiera opłaty z tytułu płatnego postoju lub parkowania pojazdów 

samochodowych na tych chodnikach; 
b) pozostających poza ustawowym obowiązkiem innych podmiotów w zakresie 

utrzymania czystości i porządku; 
4) systematycznego oczyszczania z zanieczyszczeń jezdni ulic, w tym torowisk 

tramwajowych wbudowanych w jezdnię; 
5) usuwania błota, śniegu, lodu i śliskości na jezdniach ulic, przy przestrzeganiu 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzaju 
i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych, 
ulicach i placach przy usuwaniu śniegu, lodu i śliskości (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 
1960) 

6) utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, szczególnie studni i przykanalików, w dobrym 
stanie technicznym i drożności, przez: 
a) usuwanie zanieczyszczeń, 
b) naprawę i remont, w przypadku ich nadmiernego lub nierównomiernego osiadania, 
c) uzupełnianie brakujących lub uszkodzonych pokryw i krat, służących do ich 

przykrycia; 
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7) koszenia trawy na poboczach dróg, w tym w rowach przydrożnych,  i oczyszczania ich 
z odpadów; 

8) obcinania i formowania korony drzew przy ulicach, jeżeli ograniczają widoczność 
i stwarzają inne utrudnienia lub zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub/i 
pieszego; 

9) zraszania wodą nawierzchni jezdni w okresie letnim, szczególnie przy dłuższym 
utrzymywaniu się wysokich temperatur; 

10) oznakowania ulicy tablicą z nazwą ulicy. 
 

2. Przedsiębiorca, użytkujący tereny służące komunikacji publicznej jest zobowiązany 
do: 
1) utrzymania w odpowiednim stanie porządkowym przystanków i pętli komunikacyjnych 

oraz wydzielonych torowisk tramwajowych, poprzez uprzątanie błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń, koszenie trawy i chwastów itp.; 

2) usuwania śliskości na przystankach komunikacyjnych, a także na chodnikach w obrębie 
wydzielonych torowisk tramwajowych; 

3) wyposażenia przystanków w kosze na odpady i utrzymywania ich w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

4) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i estetycznym wiat 
przystankowych poprzez mycie szyb, przeszkleń i siedzisk oraz usuwanie nielegalnych 
ogłoszeń; 

5) usuwania odpadów nagromadzonych w koszach i zebranych w trakcie prac 
porządkowych,  w sposób zgodny z przepisami Regulaminu. 

 
 § 14. Zarządy rodzinnych ogrodów działkowych zobowiązane są do: 
1) wyposażenia ogrodów w  pojemniki na odpady komunalne; 
2) kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie;  
3) gromadzenia w odrębnych pojemnikach odpadów niebezpiecznych, takich jak farby, 

środki ochrony roślin i opakowania po nich; 
4) usuwania odpadów z pojemników, w sposób zgodny z przepisami Regulaminu. 

Rozdział V. Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych stałych 
 

 § 15. Liczba pojemników, ich pojemność i uzgodniona między właścicielem 
nieruchomości a wywożącym częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych muszą 
zapewnić płynny odbiór wszystkich odpadów wytworzonych na nieruchomości, bez 
przepełniania i przeciążania pojemników, z zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych. 
 

§ 16. W przypadku wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów 
komunalnych, np. w okresie świątecznym, dopuszcza się gromadzenie części odpadów 
w szczelnych workach z PE, pod warunkiem uzgodnienia z wywożącym warunków i terminu 
ich odbioru z terenu nieruchomości. 
 
 § 17. Z obowiązku określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 zwalnia się właścicieli 
niezabudowanych działek, nie wykorzystywanych gospodarczo lub w inny sposób, do czasu 
rozpoczęcia na nich budowy lub działalności. 
 

§ 18. Przy utrudnionym dojeździe do nieruchomości specjalistycznego pojazdu  do 
transportu odpadów, z uwagi np. na wąską, stromą drogę, ograniczoną manewrowość, 
ograniczenia tonażu, duże natężenie ruchu drogowego lub z innych uzasadnionych względów, 
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dopuszcza się stosowanie w sposób stały, zamiast pojemników, worków z folii PE, 
dostarczanych przez wywożącego. 
 

§ 19. Zasadą systemu gospodarki odpadami w Gorzowie Wlkp. jest selektywna 
zbiórka następujących odpadów: 
1) papier i tektura, 
2) tworzywa sztuczne, 
3) szkło, 
4) odpady wielkogabarytowe, 
5) odpady budowlane,  
6) odpady niebezpieczne, 
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
 

§ 20.1. Właściciele wszystkich nieruchomości mają obowiązek prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z przyjętym systemem gospodarki odpadami 
i w sposób podany w Regulaminie. 

2. Wywożący, odbierający od właścicieli nieruchomości odpady komunalne 
niesegregowane, jest zobowiązany do odbierania z tych nieruchomości wszystkich odpadów 
zebranych selektywnie, przez wyposażenie ich w worki z PE lub odpowiednie pojemniki. 
 

§ 21. Przyjmuje się, że procentowy udział poszczególnych wywożących w selektywnej 
zbiórce odpadów winien odpowiadać udziałowi procentowemu każdego z wywożących 
w globalnej obsłudze mieszkańców miasta w zakresie wywozu odpadów komunalnych 
niesegregowanych. 

 
§ 22.1. Selektywna zbiórka odpadów, wskazanych w § 19, prowadzona jest zasadniczo 

w systemie pojemnikowym, polegającym na gromadzeniu segregowanych odpadów 
w oddzielnych pojemnikach, ustawionych przez wywożącego w wyznaczonych miejscach, 
tzw. gniazdach. 

2. W miejscach, w których ze względu na warunki techniczne, występują trudności 
w lokalizacji całego gniazda, a nawet ustawieniu pojedynczych pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów, dopuszcza się stosowanie, zamiast pojemnika, worków z folii PE. 

3. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie systemu workowego, 
polegającego na sortowaniu przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych do 
oddzielnych worków, dostarczanych przez wywożącego. 
 

§ 23. W zabudowie wielorodzinnej zwartej dopuszcza się wdrożenie selektywnej 
zbiórki odpadów z podziałem na: 
1) odpady tzw. „suche” – wszystkie odpady opakowaniowe zbierane łącznie, oraz  
2) odpady tzw. „mokre” – odpady biodegradowalne, 
przy wykorzystaniu oddzielnych, zwykłych pojemników, jak na odpady niesegregowane. 
 

§ 24. W pojemnikach na odpady segregowane wolno umieszczać tylko odpady zgodne 
ze wskazanym na nich rodzajem odpadu. 

 
§ 25. Lokalizację gniazd selektywnej zbiórki odpadów ustala wywożący 

w porozumieniu z właścicielem lub właścicielami nieruchomości. 
 
§ 26.1. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych powinno być przygotowane 

zgodnie z przepisami § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
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2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.) 

2. Miejsce ustawienia pojemników, drogi dojazdu i ewentualnie miejsce wystawienia 
pojemników na czas odbioru odpadów, winny być uzgodnione między właścicielem 
nieruchomości a wywożącym. 

3. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawiane na terenie nieruchomości 
w miejscu: 
1) wydzielonym, widocznym, możliwie oznaczonym, na równej i w miarę możliwości 

utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przez zbieraniem się wody i błota; 
2) łatwo dostępnym dla użytkowników, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości 

i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich, korzystających 
z nieruchomości; 

3) swobodnie dostępnym dla pracowników wywożącego, bez konieczności otwierania 
wejścia (bramy) na teren nieruchomości, w terminie uzgodnionego odbioru odpadów. 

4. Kosze uliczne, na placach i chodnikach o nasilonym ruchu pieszych, powinny być 
umieszczane w odległościach nie większych, niż co 50 m, i w sposób nie powodujący 
utrudnienia dla ruchu drogowego i pieszych. 
 

§ 27. W przypadku braku możliwości wjazdu pojazdu specjalistycznego do transportu 
odpadów na teren nieruchomości, właściciel nieruchomości winien, w dniu uzgodnionego 
odbioru, wystawić pojemniki przed nieruchomość. Pojemniki te nie powinny stanowić 
utrudnienia dla ruchu drogowego i pieszych, należy je przestawić na teren nieruchomości 
niezwłocznie po odebraniu odpadów przez wywożącego. 
 

§ 28.1. Właściciel nieruchomości nie może przewozić lub przenosić odpadów z jednej 
nieruchomości na inną, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w ust. 2 i 3. 

2. Przy braku możliwości ustawienia pojemnika na odpady na terenie nieruchomości, 
dopuszcza się usytuowanie pojemnika na zewnątrz nieruchomości, na chodniku lub przy 
jezdni, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi, w sposób nie utrudniający ruchu 
pieszego i drogowego oraz nie uciążliwy dla sąsiednich nieruchomości. 

3. Dozwolone jest korzystanie przez właścicieli sąsiednich nieruchomości z jednego 
lub kilku pojemników ustawionych razem, na zasadach uzgodnionych z właścicielem tej 
nieruchomości i wywożącym. 
 

§ 29. Dopuszcza się przejęcie przez spółdzielnie mieszkaniowe, Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowe obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, 
spoczywającego na właścicielach lokali użytkowych, znajdujących się na terenach 
zarządzanych przez te podmioty, w drodze stosownej umowy. 

 
§ 30.1. Koszty przygotowania, urządzenia i utrzymania miejsca ustawienia 

pojemników obciążają właściciela nieruchomości, a w przypadku, o którym mowa w § 28 
ust. 3, solidarnie wszystkich właścicieli sąsiednich nieruchomości, współużytkujących tak 
zorganizowane miejsce ustawienia pojemników. 

2. Ze względów sanitarno-higienicznych wymagane jest przeprowadzanie, nie rzadziej, 
niż co 90 dni, dezynfekcji pojemników, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia 
środowiska. Zaleca się zlecenie tej czynności wywożącemu w ramach zawartej z nim umowy 
na odbiór odpadów. 

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania w czystości miejsca ustawienia 
pojemnika, zarówno w przypadku jego usytuowania na nieruchomości, jak i poza nią. 
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4. Właściciel nieruchomości winien egzekwować od wywożącego dokonywania 
odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem i pozostawiania w czystości miejsca ustawienia 
pojemników. W przeciwnym przypadku, obowiązek usunięcia zanieczyszczenia miejsca 
ustawienia pojemników, zawinionego przez wywożącego, egzekwowany będzie od 
właściciela nieruchomości. 
 

§ 31. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych może być prowadzona: 
1) na chodniku lub poboczu drogi, przy altankach lub stanowiskach z pojemnikami, 

w sposób nie utrudniający ruchu drogowego i pieszego, z tym, że wystawienie odpadów 
nie powinno nastąpić wcześniej, niż na 24 godz. przed terminem ich odbioru, 
wynikającym z uzgodnionego harmonogramu; 

2) na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w przypadku zabudowy    
wielorodzinnej w miejscu wskazanym przez zarządcę i w sposób nie utrudniający 
korzystania z części nieruchomości przeznaczonej do użytku wspólnego, 

przy zapewnieniu wywożącemu łatwego dostępu do składowanych odpadów w terminie 
odbioru. 
 

§ 32.1. Odpady budowlane, powstające przy remontach i modernizacji lokali 
i budynków, wykonywanych własnymi siłami przez właścicieli, muszą być gromadzone 
odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, w specjalnych pojemnikach typu 
kontenerowego, udostępnionych przez wywożącego, ustawionych w miejscu nie 
utrudniającym ich wywozu.  

2. W przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, miejsce gromadzenia 
odpadów budowlanych wyznacza jej zarządca. Miejsce to nie powinno utrudniać korzystania 
z części nieruchomości do wspólnego użytku. 

3. Jeżeli miejsce ustawienia pojemnika na odpady budowlane wykracza poza teren 
nieruchomości, należy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości sąsiedniej na czasowe jej 
zajęcie. 
 

§ 33.1. Właściciel nieruchomości, na której, w wyniku pielęgnacji zieleni, uprawy 
i pielęgnacji ogródków oraz działek warzywnych i owocowych, powstają odpady roślinne, 
zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania wywożącemu. 

2. Zaleca się gromadzenie odpadów roślinnych, takich jak konary, gałęzie i pnie, 
pochodzące z cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, odrębnie od pozostałych odpadów 
roślinnych. 

3. Z obowiązku, określonego w ust. 1,  zwolnieni są właściciele nieruchomości 
dokonujący: 
1) kompostowania pozostałości roślinnych na własne potrzeby; 
2) spalania suchych pozostałości roślinnych, przy zachowaniu warunków określonych 

w § 11 pkt 1. 
 

§ 34. Odbiór wszystkich odpadów komunalnych, wytworzonych na nieruchomości, 
winien być uregulowany w kompleksowej umowie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4a, zawartej 
pomiędzy właścicielem nieruchomości a wywożącym, określającej warunki realizacji usługi, w 
tym miejsce gromadzenia odpadów i harmonogram ich wywozu, oraz zasady wzajemnych 
rozliczeń z tego tytułu. 

 
§ 35.1. Powstałe na nieruchomości odpady inne, niż komunale, tj. odpady 

z działalności gospodarczej, medyczne i weterynaryjne, podlegają obowiązkowi oddzielnego 
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gromadzenia, odbioru i unieszkodliwiania według zasad i wymagań określonych ustawą 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 ze zmianami).     

2. Odbiór tych odpadów z nieruchomości nastąpi na podstawie odrębnej umowy, 
zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a wywożącym. 
 

§ 36.1. Odpady niebezpieczne, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
mieszkańcy mogą dostarczać nieodpłatnie do punktów ich zbiórki. 

2. Wykaz tych punktów dostępny jest w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. 
 

§ 37.1. Przeterminowane leki mieszkańcy mogą zwracać nieodpłatnie do aptek, które 
dysponują odpowiedni pojemnikami. 

2. Wykaz tych aptek dostępny jest w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

Rozdział VI. Częstotliwość usuwania odpadów 
 

§ 38. W celu utrzymania właściwego stanu sanitarno–higienicznego, częstotliwość 
usuwania odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomości powinna wynosić co 
najmniej raz w tygodniu. 

 
§ 39. Wywóz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie odbywa się: 

1) w systemie pojemnikowym – na bieżąco, po stwierdzeniu przez wywożącego, w drodze 
monitoringu, odpowiednio wysokiego stopnia zapełnienia pojemników;  

2) w systemie workowym – zgodnie z harmonogramem ustalonym z właścicielem 
nieruchomości. 

 
§ 40.1. Odpady komunalne wielkogabarytowe usuwane są przez wywożącego 

okresowo, co najmniej jeden raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem ustalonym 
z właścicielem nieruchomości.  

2. Wywóz odpadów wielkogabarytowych poza harmonogramem dokonywany jest na 
odrębnie płatne zlecenie. 
 

§ 41. Odpady z koszy ulicznych usuwa się w miarę ich zapełniania, w sposób 
zapewniający zachowanie czystości i porządku na drogach publicznych. 
 
Rozdział VII. Rodzaje i minimalna pojemności urządzeń do zbierania odpadów 
komunalnych 
 

§ 42. Do gromadzenia odpadów komunalnych służą niżej wymienione urządzenia: 
1) kosze uliczne i parkowe, o pojemności od 10 do 50 dm3; 
2) pojemniki na odpady niesegregowane, o pojemności od 80 do 1100 dm3; 
3) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów; 
4) pojemniki typu kontenerowego, przeznaczone głównie na odpady budowlane; 
5) pojemniki na odpady niebezpieczne;  
 oraz worki o pojemności 110 dm3, wykonane z folii PE. 
 

§ 43.1. Odpady komunalne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych 
pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.  
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2. Do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych dopuszcza się pojemniki ażurowe, 
wykonane z siatki stalowej lub z innego wytrzymałego materiału. 

3. Dopuszcza się zamienne stosowanie worków z folii PE w sytuacjach określonych 
w § 16, § 18, § 20 ust. 2 i § 22 ust. 2. 
 

§ 44.1. Pojemniki, o których mowa w § 42, powinny spełniać wymagania właściwych 
Polskich Norm i posiadać atesty, gwarantujące: 
1) dopasowanie do urządzeń załadowczych specjalistycznych pojazdów wywożącego; 
2) bezpieczeństwo użytkownikom podczas gromadzenia odpadów i wywożącemu podczas 

czynności opróżniania; 
3) długotrwałe użytkowanie. 

2. Pojemniki i worki foliowe winny posiadać logo lub czytelną nazwę wywożącego. 
 

§ 45.1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki odpowiadające 
ogólnym warunkom określonym w niniejszym Regulaminie, o podanej niżej kolorystyce 
i dodatkowym napisie: 
1) zielony – z przeznaczeniem na szkło (napis „Szkło”); 
2) niebieski – z przeznaczeniem na papier i tekturę (napis „Papier”); 
3) żółty lub siatkowy – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne (napis „Plastik”); 
4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne (napis „Bio”). 

2. Zaleca się rozdzielną zbiórkę szkła wg jego rodzaju i barwy, zastrzegając w takim 
przypadku następującą kolorystykę pojemników: 
1) zielony – z przeznaczeniem na szkło mieszane i kolorowe (napis „ Szkło kolorowe”); 
2) biały – z przeznaczeniem na szkło białe (napis „Szkło białe”). 
 

§ 46. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych należy stosować 
kosze wykonane z materiałów niepalnych. 
 

§ 47. Przyjmuje się średnie ilości odpadów komunalnych, wytwarzanych przez 
statystycznego mieszkańca Gorzowa Wlkp., zamieszkałego w lokalu mieszkalnym: 
1) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) 1,75 m3/mieszkańca - w okresie jednego roku; 
b) 0,0034 m3/mieszkańca (34 dm3/mieszkańca) - w okresie jednego tygodnia;  

2) w zabudowie jednorodzinnej: 
a) 1,50 m3/mieszkańca - w okresie jednego roku;   
b) 0,0029 m3/mieszkańca (29 dm3/mieszkańca) - w okresie jednego tygodnia. 

 
§ 48.1. Wymaganą pojemność pojemników dla nieruchomości zamieszkałych ustala 

się, przy uwzględnieniu postanowienia § 38, na podstawie: 
1) charakteru zabudowy mieszkaniowej na nieruchomości; 
2) średniej ilości odpadów komunalnych, wytwarzanych w okresie jednego tygodnia przez 

statystycznego mieszkańca miasta, zgodnie z § 47 pkt 1 litera b lub pkt 2 litera b; 
3) liczby mieszkańców rzeczywiście zamieszkałych na nieruchomości; 
4) uzgodnionej częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości. 

2. Każda nieruchomość winna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 80 dm3. 
 

§ 49. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, 
zarządzający rodzinnymi ogrodami działkowymi i inni, są zobowiązani wyposażyć 
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nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne o takiej łącznej pojemności, aby spełniony 
został wymóg określony § 15. 
 

§ 50. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udzielenia wywożącemu 
rzetelnych i wiarygodnych informacji, potrzebnych do sporządzenia umowy o odbiór 
odpadów komunalnych w zgodzie z wymaganiami określonymi w Regulaminie, w tym 
szczególnie do określenia niezbędnej pojemności pojemników, w jakie należy wyposażyć 
nieruchomość, oraz ustalenia częstotliwości odbioru wytworzonych na niej odpadów. 
 
Rozdział VIII. Zasady gromadzenia i usuwania nieczystości ciekłych 

 
§ 51. Nieczystości ciekłe, powstające na nieruchomościach nie przyłączonych do 

kanalizacji sanitarnej, muszą być przejściowo gromadzone w szczelnych bezodpływowych 
zbiornikach lub odprowadzane do przydomowych oczyszczalni ścieków, spełniających 
wymagania określone w odrębnych przepisach. 

 
§ 52. Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych winny być 

wykonane i usytuowane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane (tekst jednolity 
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 

 
§ 53.1. W przypadku nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię 

ścieków komunalnych, odprowadzającą ścieki w ilości większej niż 5 m3/dobę do wód 
powierzchniowych lub do ziemi, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do 
posiadania: 
1) pozwolenia wodno–prawnego na dokonywanie tej czynności; 
2) wyników badań oczyszczonych ścieków;  
3) dokumentów za wywóz z oczyszczalni osadów i innych pozostałości technologicznych. 

2. Właściciel nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnie ścieków 
komunalnych, odprowadzającą ścieki w ilości do 5 m3/dobę, jest zobowiązany dokonać  
zgłoszenia tej instalacji w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 
Gorzowa Wlkp.. 

 
§ 54. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowa 

oczyszczalnia ścieków muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich 
pojazdu asenizacyjnego. 

 
§ 55. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania zbiorników 

bezodpływowych i przydomowej oczyszczalni ścieków w dobrym stanie technicznym 
i eksploatacyjnym, nie zagrażającym zanieczyszczeniem ziemi i wód. 

 
§ 56. Właściciel nieruchomości, nie podłączonej do kanalizacji sanitarnej, winien 

dostosować wielkość zbiornika bezodpływowego i częstotliwość jego opróżniania do liczby 
osób, stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób, aby nie następowało 
jego przepełnienie, skutkujące zanieczyszczeniem ziemi i wód. 

 
§ 57. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi być dostosowana do 

liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, w taki sposób, aby zapewnione było  
uzyskanie, określonego w odrębnych przepisach, stopnia ich oczyszczenia. 
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§ 58. Ilość wytworzonych nieczystości ciekłych, w przypadku nieruchomości nie 

posiadających wodomierza, wylicza się wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 
wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70). 

 
§ 59.1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są 

zobowiązani do przyłączenia nieruchomości na własny koszt: 
1) w terminie 3 lat od wejścia w życie Regulaminu, w odniesieniu do istniejącego kolektora 

sieci kanalizacji sanitarnej, przebiegającego w przyległej ulicy; 
2) w terminie 3 lat od daty oddania do eksploatacji nowo wybudowanego kolektora, jak 

w pkt 1,przy czym warunki techniczne wykonania i odbioru przyłącza wymagają 
uzgodnień z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, eksploatującym sieć 
kanalizacji sanitarnej. 

2. Posiadacz przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniającej wymagania określone 
w odrębnych przepisach, nie jest zobowiązany do przyłączenia się do sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

 
Rozdział IX. Inne wymagania dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi 
 

§ 60.1. Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych, przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych winien, zgodnie z Wojewódzkim i Gminnym Planem Gospodarki Odpadami, 
przekazywać do Zakładu Utylizacji Odpadów przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp. 

2. Odpady komunalne, zebrane selektywnie, wywożący winien przekazywać 
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania nimi, przy 
przestrzeganiu zasad określonych w § 9 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach. 
 

§ 61. Przyjmuje się maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, zebranych na terenie miasta Gorzowa Wlkp., dopuszczonych do składowania 
na składowisku odpadów: 
1) do dnia 31 grudnia 2010 r. - 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, 
2) do dnia 31 grudnia 2013 r. - 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, 
3) do dnia 31 grudnia 2020 r. - 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Rozdział X. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 
 

§ 62. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do: 
1) zachowania niezbędnych środków ostrożności, zapewniających ochronę przed 

zagrożeniem z ich strony dla życia i zdrowia ludzi oraz innych zwierząt; 
2) sprawowania nad nimi właściwej opieki, w szczególności do nie pozostawiania ich bez 

dozoru, jeśli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, uniemożliwiającym samodzielne wydostanie 
się. 
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§ 63. Zakazuje się szczucia, drażnienia, płoszenia i jakichkolwiek innych działań, 
mogących doprowadzić zwierzę do stanu agresywności. 

 
§ 64.1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) stały i skuteczny dozór, 
2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, 

w szczególności do urzędów administracji publicznej, zakładów opieki zdrowotnej 
i opieki społecznej, placówek wychowawczych, placówek kulturalno–oświatowych, 
placówek sportowo-rekreacyjnych, szkół, placówek handlowych i gastronomicznych oraz 
innych obiektów, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania, dokonanego przez 
właściciela nieruchomości. 
Zakaz powyższy nie dotyczy obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak 
schroniska, lecznice, wystawy itp.; 

3) nie wyprowadzanie zwierząt na place gier i zabaw, boiska szkolne, piaskownice i inne 
miejsca zabaw dla dzieci, ponadto na obiekty sportowe, cmentarze i inne tereny, jeśli 
zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania, dokonanego przez właściciela 
nieruchomości; 

4) przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej na zasadach ustalonych przez 
przewoźnika;  

5) dołożenie starań, aby zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, w tym 
natychmiastowe reagowanie w sytuacjach powodujących zakłócenia spokoju i porządku 
publicznego, wywołanych zachowaniem tych zwierząt; 

6) usuwanie spowodowanych przez zwierzęta zanieczyszczeń na klatkach schodowych, 
w pomieszczeniach budynku służących do wspólnego użytku, a także na terenach użytku 
publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp., z wyłączeniem 
terenów określonych w ust. 2 pkt 11, gdzie mogą biegać swobodnie. 

 
 2. Do szczególnych obowiązków właścicieli utrzymujących psy należy: 
1) zarejestrowanie w Wydziale Gospodarki Komunalnej lub Wydziale Podatków i Opłat 

Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., czego należy dokonać w przypadku: 
a) psa młodego – do ukończenia przez psa 6 miesiąca życia, 
b) wejścia w posiadanie psa dorosłego – w terminie 14 dni od dnia nabycia psa. 

2) trwałe oznakowanie psa poprzez wszczepienie pod skórę elektronicznego mikroprocesora 
w lecznicy weterynaryjnej, w okresie 6 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego 
Regulaminu, nie później jednak, niż przez upływem terminów określonych dla obowiązku 
zarejestrowania psa; 

3) regularne opłacanie podatku od posiadania psów, w wysokości i terminie corocznie 
uchwalanym przez Radę Miasta; 

4) poddawanie psa szczepieniom ochronnym przeciw wściekliźnie, okresowym lub 
zarządzanym przez odpowiednie służby sanitarno–epidemiologiczne w warunkach 
zagrożenia tą chorobą; obowiązek ten dotyczy psów powyżej trzech miesięcy życia; 

5) okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, Policji i Straży Miejskiej za 
świadczenia o przeprowadzonym szczepieniu; 

6) niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii o pojawieniu się u psa 
objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną; 

7) powiadomienie jednego z Wydziałów Urzędu Miasta, o których mowa w pkt 1, 
o sprzedaży lub przekazaniu innej osobie, zaginięciu lub padnięciu psa oznakowanego; 

8) wyposażenie psa w obrożę i kaganiec; 
9) wyprowadzanie psa na tereny publiczne i wspólnego użytku wyłącznie na uwięzi 

i w kagańcu;  
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10) wyprowadzanie psa, w przypadku rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób 
zagrażającego otoczeniu, niezależnie od spełnienia warunku określonego w pkt 9, 
wyłącznie przez osobę pełnoletnią; 

11) sprawowanie bezpośredniej kontroli nad zachowaniem się psa w przypadku uwolnienia go 
z uwięzi, co jest dopuszczalne tylko na terenach mało uczęszczanych, takich jak park 
Czechówek, las Wieprzycki i błonia nad kanałem Ulgi, i przy pozostawieniu w  kagańcu. 
Przyzwolenie to w całości nie dotyczy psów ras uznawanych za agresywne, dla których 
warunek określony w pkt 10 ma charakter bezwzględny; 

12) przewożenie psa środkami komunikacji publicznej na smyczy i w kagańcu; 
13) zabezpieczenie nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, w sposób 

uniemożliwiający wydostanie się poza jej granice oraz umieszczenie w widocznym 
miejscu tabliczki z napisem „Uwaga (Zły) Pies!”, bądź tabliczki z rysunkiem psa lub 
o innej, zbliżonej treści ostrzegawczej.  
Swoboda wejścia na teren takiej nieruchomości powinna być ograniczona, np. przez 
wyposażenie bramki (furtki) w zamknięcie i dzwonek; 

14) uzyskanie zezwolenia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. na utrzymywanie psa rasy 
uznawanej za agresywną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za 
agresywne (Dz. U.  z 2003 r. Nr 77 poz. 687). 

3. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 6, nie dotyczą osób niewidomych, 
korzystających z psów-przewodników. 

 
§ 65.1. Miasto Gorzów Wlkp. zapewnia ochronę przez bezdomnymi zwierzętami lub 

pozostawionymi czasowo bez opieki, poprzez interwencyjne wyłapywanie zwierząt oraz 
zapewnienie opieki  i schronienia wyłapanym zwierzętom. 

2. Prowadzeniem działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 
może zajmować się tylko przedsiębiorca posiadający stosowne zezwolenie. 
 

§ 66.1. W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt 
domowych, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów: 
1) w ilościach stwarzających uciążliwości dla ich mieszkańców; 
2) w pomieszczeniach wspólnego użytku, chyba że właściciel nieruchomości postanowił 

inaczej. 
 

§ 67.1. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych 
obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

2. Zwierzęta niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, w tym drapieżne i jadowite, 
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 174, poz. 1455) w sprawie gatunków lub grup gatunków zwierząt niebezpiecznych dla 
życia i zdrowia ludzi, mogą być hodowane i utrzymywane tylko w ogrodach zoologicznych 
i placówkach naukowych, prowadzących badania nad zwierzętami, a także w cyrkach. 
 

§ 68. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za ich 
zachowanie. 

Rozdział XI. Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej 
 

§ 69. Wprowadza się zakaz utrzymywania wszelkich zwierząt gospodarskich na 
terenie: 
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1) śródmieścia; 
2) zabudowy wielorodzinnej; 
3) przeznaczonym do użytku publicznego; 
4) budownictwa jednorodzinnego w obrębie zabudowy wielorodzinnej lub/i w sąsiedztwie 

budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz centrów handlowych; 
5) budownictwa jednorodzinnego w zabudowie szeregowej. 
 

§ 70.1. Na pozostałych terenach, poza wymienionymi w § 69, zezwala się na 
utrzymywanie zwierząt gospodarskich na własny użytek, pod warunkiem: 
1) utrzymania w należytej czystości i porządku w pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich 

i bezpośredniego ich otoczenia; 
2) gromadzenia i usuwania odpadów i nieczystości, powstałych w związku z hodowlą, 

w sposób nie powodujący zanieczyszczenia ziemi i wód oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

3) nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, 
4) nie wywoływania sposobem prowadzenia hodowli konfliktów międzyludzkich; 
5) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

2. Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach rodzinnych ogrodów 
działkowych określają ich regulaminy.  

 
Rozdział XII. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 
przeprowadzenia 
 

§ 71.1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych, przenoszonych na ludzi 
przez szczury i myszy, zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania 
deratyzacji w jej obrębie. 

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie miasta, 
w szczególności budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, placówki 
gastronomiczne, zakłady produkujące żywność, placówki handlu artykułami spożywczymi, 
tereny składowisk odpadów, zabudowania gospodarcze, warsztaty, oczyszczalnie ścieków, 
obiekty przemysłowe itp. 

3. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń 
nieruchomości, takich jak węzły i przyłącza ciepłownicze, przyłącza wodociągowe, komórki, 
korytarze i inne pomieszczenia piwniczne, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, 
pomieszczenia  produkcyjne, magazyny. 
 

§ 72.1. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku, w niżej 
podanych okresach: 
1) od 01 do 30 kwietnia każdego roku – deratyzacja wiosenna, 
2) od 01 do 31 października każdego roku – deratyzacja jesienna. 

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni w stopniu stwarzającym zagrożenia 
epidemiologiczne, Rada Miasta Gorzowa Wlkp. może, w drodze stosownej uchwały, w 
porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określić obszary 
obowiązkowej deratyzacji i wyznaczyć dodatkowe terminy jej prowadzenia. 

 
§ 73.1. W budynkach wielorodzinnych, placówkach oświatowo-kulturalnych, 

szpitalach, instytucjach, supermarketach, urzędach, większych zakładach pracy itp., 
deratyzację powinny przeprowadzać wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty 
gospodarcze. 
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2. We wszystkich innych obiektach, nie określonych w ust. 1, dopuszcza się tępienie 

szczurów we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości. 
 

§ 74. Warunkiem prawidłowego przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości 
jest: 
1) odpowiednie przygotowanie nieruchomości przed rozpoczęciem deratyzacji, przez 

doprowadzenie jej do należytego stanu sanitarnego, dokładne oczyszczenie z odpadów 
podwórzy, śmietników, piwnic i strychów, zabezpieczenie środków spożywczych oraz 
karmy dla zwierząt przed dostępem gryzoni; 

2) rozmieszczenie w widocznych miejscach ostrzeżeń, informujących o rodzaju 
zastosowanej trutki, dacie jej wyłożenia i sposobie postępowania w razie zatrucia; 

3) trzymanie inwentarza żywego w zamknięciu; 
4) pouczenie dzieci o grożącym niebezpieczeństwie zatrucia;  
5) wyłożenie trutki, najpóźniej w trzecim dniu akcji, ściśle według instrukcji podanej przez 

producenta, w miejscach, gdzie pojawiają się szczury; 
6) usuwanie na bieżąco padłych szczurów, uzupełnianie trutki w miarę potrzeb; 
7) zebranie i usunięcie resztek trutki w ostatnim dniu akcji, jako odpadu komunalnego. 
 

§ 75.1. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać preparatów (trutek) 
dostępnych w handlu, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej skuteczności 
i relatywnie małej toksyczności dla środowiska naturalnego. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zaopatrywania się w środki 
gryzoniobójcze i przeprowadzania deratyzacji na własny koszt. 
 
Rozdział XIII. 
Postanowienia końcowe 

 
§ 76. Zarządcy nieruchomości z zabudową wielorodzinną dostosują regulaminy 

porządku domowego do postanowień niniejszego Regulaminu, w terminie trzech miesięcy od 
daty jego wejścia w życie. 

 
§ 77. Do prowadzenia kontroli i egzekucji wypełniania obowiązków, określonych 

w niniejszej uchwale, upoważnia się Straż Miejską i urzędników upoważnionych przez 
Prezydenta Miasta. 
 

§ 78.1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszej uchwale, podlega 
karze grzywny. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 
 

§ 79. Traci moc uchwała VIII/81/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 lutego 
2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp.. 

 
§ 80. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
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§ 81. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego, z wyjątkiem § 36 i § 37, które wchodzą w życie 
z dniem 01 lipca 2006 r. 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Mieczysław Kędzierski

 
 

Poz. 612 
 

Uchwała nr  LXVII/771/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2006 r. 
 

w sprawie zmiany nazw i numerów porządkowych gorzowskich samorządowych szkół  
i zespołów szkół. 

 
         Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
oraz § 1 ust. 1 pkt 2 załącznika Nr 2, § 1 ust. 1 pkt 2 załącznika Nr 3, § 1 ust 1 pkt  2 
załącznika Nr 5b do rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.        
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 
poz. 624 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
         § 1.  Z dniem 1 września 2006 r. zmienia się nazwę i numer porządkowy: 
1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gorzowie Wlkp., ul. Dunikowskiego 5 na 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp.,ul. Dunikowskiego 5, 
2) Gimnazjum nr 8 w Gorzowie Wlkp., ul. Dunikowskiego 5, wchodzące w skład Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 6 na Gimnazjum nr 16 w Gorzowie Wlkp.,   ul. Dunikowskiego 
5, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16, 
3) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gorzowie Wlkp., ul. Taczaka 1 na Zespół 
Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp., ul. Taczaka 1, 
4) Gimnazjum nr 11 w Gorzowie Wlkp., ul. Taczaka 1,  wchodzące w skład  Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 11 na Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wlkp., ul. Taczaka 1, wchodzące 
w skład  Zespołu Szkół nr 21, 
5) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gorzowie Wlkp., ul. Gwiaździsta 14  na 
Zespół Szkół  nr 6 w Gorzowie Wlkp., ul. Gwiaździsta 14 , 
6) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gorzowie Wlkp., ul. Szwoleżerów 2 na Zespół 
Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp., ul. Szwoleżerów 2, 
7) Gimnazjum nr 2 w Gorzowie Wlkp., ul. Szwoleżerów 2, wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 13 na Gimnazjum nr 13 w Gorzowie Wlkp., ul. Szwoleżerów 2,  
wchodzące w skład  Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp., 
8) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Gorzowie Wlkp., ul. Szarych Szeregów 7 na  
Zespół Szkół nr 20 w Gorzowie Wlkp., ul. Szarych Szeregów 7,              
9) Gimnazjum nr 5 w Gorzowie Wlkp., ul. Szarych Szeregów 7,  wchodzące  w skład Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 15 na Gimnazjum nr 20 w Gorzowie Wlkp., ul. Szarych 
Szeregów 7,  wchodzące w skład  Zespołu Szkół nr 20 w Gorzowie Wlkp., 
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10) Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskigo w Gorzowie Wlkp., ul. Śląska 20   na Zespół Szkół 
nr 12  im. Jana III Sobieskigo w Gorzowie Wlkp., ul. Śląska 20,          
 11) Gimnazjum Specjalne nr 13 w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 1,  wchodzące  w skład 
Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 na Gimnazjum Specjalne nr 18   w Gorzowie Wlkp.,  
ul. Walczaka 1,  wchodzące w  skład Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1, 
12) Zasadniczej    Szkoły     Zawodowej    Specjalnej   nr   7,    w Gorzowie    Wlkp.,  
ul. Mościckiego    3,   wchodzącej   w    skład   Zespołu   Szkół   Specjalnych  nr 14  
na Zasadniczą   Szkołę    Zawodową    Specjalną    nr   14   w   Gorzowie   Wlkp.,  
ul.  Mościckiego  3,   wchodzącą   w   skład   Zespołu   Szkół   Specjalnych   nr   14. 
13) Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Gorzowie Wlkp., ul. Poznańska 23, wchodzącej w 
skład Zespołu Szkół Ogrodniczych na Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 9 w Gorzowie Wlkp., 
ul. Poznańska 23. 
 
         § 2. W zakresie określonym w  § 1 pkt 1 – 13 placówki wprowadzą zmiany  w  statutach 
szkół i zespołów szkół. 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

Poz. 613 
 

Uchwała nr  LXVII/772/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia  22 lutego 2006 r. 
 

w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 11 w Gorzowie Wlkp. do  Zespołu Szkół 
Sportowych w Gorzowie Wlkp. 

 
         Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 62  
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  
poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
         § 1.  Z dniem 1 września 2006 r. włącza się Szkołę Podstawową nr 11 w Gorzowie 
Wlkp., ul. Stanisławskiego 2 do Zespołu Szkół Sportowych w Gorzowie Wlkp.  
ul. Stanisławskiego 2. 
 
         § 2. Należności, zobowiązania i mienie Szkoły Podstawowej nr 11 przejmuje Zespół 
Szkół Sportowych. 
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         § 3. Szkoła Podstawowa nr 11 w statucie placówki wprowadzi zmiany uregulowane 
statutem Zespołu Szkół Sportowych. 
 
      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

Poz. 614 
 

Uchwała nr  LXVII/773/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2006 r. 
 

w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19, Gimnazjum Specjalnego nr 15  
 do Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego.  

 
         Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) w związku z art. 62 ust. 
5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 
ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
         § 1. Z dniem 31 sierpnia 2006 r. wyłącza się ze struktury organizacyjnej Pogotowia 
Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp. ul. Spokojna 57 następujące szkoły: 

- Szkołę Podstawową Specjalną nr 19, 
- Gimnazjum Specjalne nr 15. 

 
          § 2. Z dniem 1 września 2006 r. włącza się do struktury organizacyjnej Zespołu Szkół  
nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 20 następujące szkoły: 

- Szkołę Podstawową Specjalną nr 19, 
- Gimnazjum Specjalne nr 15. 

 
         § 3. Siedzibą Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 i Gimnazjum Specjalnego nr 15 
pozostaje część obiektu Pogotowia Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp. ul. Spokojna 57. 
       
          § 4. Z dniem 1 września 2006 r. zmienia się numer porządkowy Gimnazjum 
Specjalnego nr 15 na Gimnazjum Specjalne nr 19. 
 
          § 5. W zakresie określonym w § 1, § 2, § 3, § 4 placówki wprowadzą zmiany  
w statutach szkół i zespołu szkół. 
 
          § 6. Należności, zobowiązania oraz mienie ruchome – wyposażenie, będące  
w użytkowaniu Szkoły Specjalnej nr 19 i Gimnazjum Specjalnego nr 15 przejmuje Zespół 
Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 20. 
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   §  7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
        § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 

 
Poz. 615 

 
Uchwała nr LXVII/774/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2006 r. 
 

w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 1  
 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy  
z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  
ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2006 r. zamierza się zlikwidować Gimnazjum nr 1  
w  Gorzowie Wlkp., ul. 30 Stycznia 28 - 29. 

 
§ 2. Z dniem 1 września 2006 r. wstrzymany zostanie nabór uczniów  

do Gimnazjum nr 1.  
 
§ 3. Z dniem 1 września 2006 r. uczniom klas II i III Gimnazjum nr 1 zapewni się 

możliwość kontynuowania nauki w Gimnazjum nr 3 wchodzącym w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 3. 

 
§ 4. Z dniem 1 września 2006 r. obwód Gimnazjum nr 1 ul. 30 Stycznia 28 – 29 

przejmą: 
- Gimnazjum nr 3 ul. Szkolna 4,   
- Gimnazjum nr 7 ul. Estkowskiego 3,  
- Gimnazjum nr 11 ul. Taczaka 1. 

          
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp. 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 616 

 
Uchwała Nr LXVII/775/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2006r. 
 

w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy  
Rodzinie i Polityki Społecznej.  

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (jedn. tekst: Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z poźn. zm.), art. 92 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst: Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r.  
z późn. zm.), art.110 ust.1 i art.112 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(jedn. tekst: Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r. z późn. zm.), art.20 ustawy z dnia 28 listopada 
2003r. o świadczeniach rodzinnych (jedn. tekst: Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003r. z późn. 
zm.), art. 9a ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (jedn. tekst: Dz. U. Nr 86, poz. 732 z 2005r.  
z późn. zm.) uchwala się:  

 
Statut Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej 

w Gorzowie Wlkp. w następującym brzmieniu: 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp. 
zwane dalej Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości 
prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
§ 2. Siedzibą Centrum jest Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 42. 

 
§ 3. Centrum swoim zakresem działania obejmuje obszar Miasta Gorzowa Wlkp.  

 
§ 4. Centrum używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach 

oraz korespondencji nazwy Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej  
w Gorzowie Wlkp. 

 
§ 5. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp..  

 
II. CELE I ZADANIA CENTRUM 

 
§ 6. Centrum zostało powołane w celu wspierania osób i rodzin w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienia im 
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka a także w celu umożliwienia 
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

 
§ 7. Centrum realizuje zadania gminy i miasta na prawach powiatu z zakresu: 
 
 

 
 

26



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 3 (148) / 2006 

 
a/ pomocy społecznej własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej nałożone 
ustawami albo przejęte na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
i samorządowej, 
b/ opieki nad rodziną i dzieckiem, 
c/ wspierania osób niepełnosprawnych, 
d/ współpracy z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami działającymi  
w obszarze szeroko rozumianej pomocy rodzinie, 
e/ świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 
f/ postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z zakresu 
administracji rządowej.   
 
§ 8. Centrum może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. 
 
§ 9. Centrum może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy  
i niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. 

 
§ 10. Centrum współdziała z prowadzącymi działalność na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
organizacjami społecznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, 
stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji 
zadań statutowych. 

 
§ 11. 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przy pomocy Centrum sprawuje nadzór nad 
działalnością: rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, 
jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, 
domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz innych 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 
2. W ramach struktur Centrum funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

      o Niepełnosprawności.  
3. Zakres nadzoru, o którym mowa w ust 1 obejmuje w szczególności: 
a/ opiniowanie, kontrola merytoryczna realizacji wykonywanych zadań; 
b/ koordynację zadań realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne, 
c/ konsultowanie, opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo – 
finansowych, 
d/ inicjowanie analiz umożliwiających wnioskowanie i umieszczanie zadań w planach  
finansowych, 
e/ konsultowanie i opiniowanie sprawozdań z działalności jednostek, 
f/ opiniowanie i ocenianie pracy dyrektorów jednostek, wnioskowanie do Prezydenta 
Miasta o nagradzanie lub ukaranie, 
g/ inne czynności niezbędne do sprawowania nadzoru. 

 
III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE CENTRUM 

 
§ 12. 1. Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor. 
2. Dyrektor podejmuje wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania Centrum, a nie 

zastrzeżone do kompetencji innych organów. Dyrektor Centrum wydaje zarządzenia 
wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania 
Centrum.  

3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych  
w Centrum. 
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4. Dyrektor kieruje jednostką przy pomocy jednego lub dwóch Zastępców i Głównego 

Księgowego. Dyrektor może upoważnić Zastępcę Dyrektora, bądź inną osobę wskazaną do 
wykonania czynności określonego rodzaju. Udzielanie upoważnienia wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych 
jest Dyrektor. 

6. Dyrektor Centrum działa na podstawie pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wlkp., które określają jego uprawnienia i kompetencje. 

7. Dyrektor Centrum upoważniony jest do rozstrzygania indywidualnych spraw w drodze 
decyzji administracyjnej w należących do właściwości Centrum sprawach z zakresu 
pomocy społecznej i innych przekazanych Centrum na podstawie stosownych upoważnień  
8. Na wniosek Dyrektora Centrum Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. może upoważnić 

inne osoby do wydawania decyzji administracyjnych. 
9. Dyrektor Centrum składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Centrum 

oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej.  

 
§ 13. 1. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Prezydent Miasta. 
 
§ 14. Zasady funkcjonowania, zakres działania i organizację wewnętrzną Centrum określa 

regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Gorzów Wlkp. 
 
IV. GOSPODARKA FINANSOWA 
  
§ 15. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Miasta 

Gorzowa Wlkp., zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 
2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalonego  

przez Dyrektora.  
 
§ 16. 1. Centrum prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania wymagane 

obowiązującymi przepisami. 
2. Sprawozdania finansowe sporządza Dyrektor Centrum i przedkłada Prezydentowi 

Miasta lub innym upoważnionym organom. 
 
§ 17. Centrum posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 
 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
§ 18. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. 

 
§ 19. Traci moc Uchwała Nr XXXII/348/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 

czerwca 2004r. w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie  
i Polityki Społecznej.  
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§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
  

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Mieczysław Kędzierski 

 
 

Poz. 617 
 

Uchwała nr LXVII/776/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2006r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta 
do Powiatowej Rady Zatrudnienia. 

 
 Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 23 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 
99, poz. 1001 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/406/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 
października 2004 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta do Powiatowej Rady 
Zatrudnienia wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1  
1. „Ze składu przedstawicieli Miasta do Powiatowej Rady Zatrudnienia odwołuje się Panią 
Elżbietę Rafalską”. 
2. „Do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia wyznacza się Panią Irenę Franczak”. 

 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
     Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 618 
 

Uchwała nr LXVII/777/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2006r.  
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego po prawej stronie ul. 

Szczecińskiej w kierunku Baczyny. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(tj.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego po prawej stronie  
ul. Szczecińskiej w kierunku Baczyny. 
 

§ 2. Granice obszaru opracowania planu przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. 1.Przedmiotem opracowania planu jest wprowadzenie zasad zabudowy  
i gospodarowania terenu z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniowe, usługowe i inne 
wynikające z istniejących warunków przestrzennych i zgłoszonych wniosków. 
2. Zakres ustaleń planu: 

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
     różnych zasadach zagospodarowania; 
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
c) zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego; 
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
    linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
    ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
    narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych;  
h) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym; 

     i) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
    w tym zakaz zabudowy; 
j) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 
k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenów; 
l)stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta w Gorzowie Wlkp.  
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp.  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 

 
Uwaga : załącznik  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
 w godz. urzędowania. 
 

 
Poz. 619 

 
Uchwała nr LXVII/778/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2006 r. 
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG III B Rejon Morza Bałtyckiego, miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w obszarze położonym w północno-wschodnim rejonie miasta Gorzowa 
Wlkp. - po lewej i prawej stronie ulicy Mironickiej. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj.Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.), uchwala się  co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., obejmującego obszar położony północno-wschodnim 
rejonie miasta Gorzowa Wlkp.;  po lewej i prawej stronie ulicy Mironickiej. 
 

§ 2. Granice obszaru opracowania planu  przedstawiono na mapie stanowiącej 
załącznik graficzny  do niniejszej uchwały.  

 
§ 3. 1.Przedmiotem opracowania planu jest wprowadzenie zasad zabudowy  

i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na funkcje wynikające z istniejących 
uwarunkowań z uwzględnieniem funkcji turystyki, sportu i rekreacji.  
2.   Zakres ustaleń planu: 
     
      a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub  
         różnych zasadach zagospodarowania;  
     b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  
     c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
     d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  
     e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;   
 f)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
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          linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;      
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie,ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych;    

h) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem  
miejscowym; 

i)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

j)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 
l)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4; 
m) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji 

imprez masowych. 
 
        § 4. Uchyla się w całości uchwałę nr XL/432/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 24.11.2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. na zachód od ul. Mironickiej  
i wzdłuż ul. Myśliborskiej.  
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. oraz rozplakatowaniu obwieszczeń w miejscach publicznych. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 
Uwaga : załącznik  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
 w godz. urzędowania. 

 
 

Poz. 620 
 

Uchwała nr LXVII/779/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2006 r. 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Kasprzaka. 

  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zm.), uchwala się co następuje: 
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§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w Gorzowa Wlkp. w rejonie ul. Kasprzaka w kierunku 
zachodniej obwodnicy miast wzdłuż Wału Długiego. 
 

§ 2. Granice obszarów opracowania zmiany planu przedstawiono na mapie stanowiącej 
załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. 1. Przedmiotem opracowania zmiany planu jest wprowadzenie zasad zabudowy  
i zagospodarowania  terenu z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniowe, usługowe i inne wynikające 
z istniejących warunków przestrzennych i zgłoszonych wniosków. 
2)Zakres ustaleń planu: 

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
    różnych zasadach zagospodarowania; 
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
c) zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego; 
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
 f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
     linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
 g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
     ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
     narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;  
 h) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
     miejscowym; 
i)szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,   

w tym zakaz zabudowy; 
 j) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
     technicznej; 
 k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenów; 
 l) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4.   
  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta w Gorzowie Wlkp.  
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 

Miasta Gorzowa Wlkp.  
    
 
 
                                                                                             Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                  Mieczysław Kędzierski 
 
 
Uwaga : załącznik  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
 w godz. urzędowania. 
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Poz. 621 

 
Uchwała  nr LXVII/780/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2006 r. 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Żelaznej 

  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Gorzowa Wlkp. w rejonie ul. Żelaznej. 
 

§ 2. Granice obszarów opracowania zmiany planu przedstawiono na mapie 
stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

 
§ 3.1. Przedmiotem opracowania zmiany planu jest wprowadzenie zasad zabudowy  

i zagospodarowania  terenu z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniowe, usługowe i inne 
wynikające z istniejących warunków przestrzennych i zgłoszonych wniosków. 
2.Zakres ustaleń planu: 

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub  
różnych zasadach zagospodarowania; 

 b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
 c) zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego; 
 d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
 e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
 f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
     linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
 g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
     ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
     narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;  
 h) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
     miejscowym; 

     i) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,   
w tym zakaz zabudowy; 

 j) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
     technicznej; 
 k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenów; 
  l) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4.   
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta w Gorzowie Wlkp.  
 
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 

Miasta Gorzowa Wlkp.  
    

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 
Uwaga : załącznik  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
 w godz. urzędowania. 
 
 

Poz. 622 
 

Uchwała  nr LXVII/781/2006  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2006 r. 
  

w  sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wał Okrężny. 

 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,  poz. 717 ), 
uchwala się  co następuje: 
 
     § 1.  Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., obejmującego teren położony w rejonie ulic: Zielona, 
Grobla i Wał Okrężny. 

    § 2. Granice obszaru opracowania planu  przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny  do niniejszej uchwały.  
 
    § 3. 1. Przedmiotem opracowania planu jest wprowadzenie zasad zabudowy  
i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniowe z usługami 
towarzyszącymi i inne funkcje wynikające z istniejących uwarunkowań i zgłoszonych 
wniosków. 
2.   Zakres ustaleń planu: 
     a)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub  
          różnych zasadach zagospodarowania;  
     b)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  
     c)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
     d)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  
     e)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;   
     f)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
          linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;      
     g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
         ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także  
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          narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas  
          ziemnych;    
     h) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem  
          miejscowym; 
     i)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
          w tym zakaz zabudowy; 
     j)   zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury  
          technicznej; 
     k)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;  
          stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa   
w art. 36 ust. 4 .  
 
    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta  Gorzowa Wlkp. 
 
    § 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w  Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp. oraz rozplakatowaniu obwieszczeń w miejscach publicznych.                                                  
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
Uwaga : załącznik  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
 w godz. urzędowania. 

 
Poz. 623 

 
Uchwała  nr  LXVII/782/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2006 r. 
 

w  sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Dobrej i Saperów. 

  
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 ze zm.),   uchwala się co następuje: 
 
    § 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Dobrej i Saperów.  
 
   
 § 2. Granice obszaru opracowania planu przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 
 
   § 3. 1. Przedmiotem opracowania planu jest wprowadzenie zasad zabudowy i zagospodarowania  
terenu z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniowe, usługowe i inne wynikające z istniejących 
warunków przestrzennych i zgłoszonych wniosków. 
2.Zakres ustaleń planu: 
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a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
    różnych zasadach zagospodarowania; 
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
c) zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego; 
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
 f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
     linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
 g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
     ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
     narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;  
 h) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
     miejscowym; 
ii)szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,   
     w tym zakaz zabudowy; 
 j) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
     technicznej; 
 k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenów; 
  l) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4.   
  

    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta w Gorzowie Wlkp.  
  
    § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp.  
    
 

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta 
 

                                                                               Mieczysław Kędzierski 
  
 
Uwaga : załącznik  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
 w godz. urzędowania. 
 

Poz. 624 
 

Uchwała Nr LXVII/783/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2006r. 
 
w sprawie zwolnień z  podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie 

miasta Gorzowa Wlkp. 
 

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r .o samorządzie 
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.7 ust.3 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r. Nr 9 poz. 84 ze 
zmianami), uchwala się co następuje: 

 
  § 1.1.Przyjmuje się „Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących  
na terenie miasta Gorzowa Wlkp.” w brzmieniu jak w Załączniku Nr 1 do uchwały. 
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              2. Program ten przeznaczony jest na wspieranie inwestycji początkowych oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycjami początkowymi. Jego celem jest 
wspomaganie regionalnego obszaru objętego pomocą.  

  3.  Pomoc przyznawana będzie w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 
Okres zwolnienia zależny jest od zainwestowanej kwoty oraz liczby utworzonych miejsc 
pracy. 

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części 
zajęte na prowadzenie działalności przez podmioty podejmujące po raz pierwszy taką 
działalność na terenie miasta na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do uchwały  
pkt. 5A. 

§ 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy po wejściu  
w życie niniejszej uchwały zrealizują na terenie miasta nowe inwestycje polegające  
na budowie nowych obiektów lub modernizacji istniejących celem uruchomienia działalności 
produkcyjnej lub usługowej pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy na zasadach 
określonych w Załączniku Nr 1 do uchwały pkt. 5. 
    

§ 4. Zasady określone w Załączniku Nr 1 do uchwały  pkt. 5B odnoszą się również do 
przedsiębiorców,  którzy poszerzą swoją działalność. Zwolnienie z podatku obejmuje 
wówczas tylko nową inwestycję, tj. nowo nabyte grunty, nowo wybudowane budynki lub ich 
części przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 
§ 5. Beneficjentami programu nie mogą być podmioty z sektorów uznanych za 

wrażliwe, a także inne, o których mowa w pkt 7, 11 Załącznika Nr 1 do uchwały. 
    
§ 6.1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 2 ,3 i 4 stanowi 

pomoc publiczną w rozumieniu art.87 ust.1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 
     2. Program obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006r. 
       3. Wysokość zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadkach wskazanych  
w §2, §3, §4 została szczegółowo określona w pkt. 10 Załącznika Nr 1 do uchwał. 
             4.Wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy oraz kwestia 
intensywności i kumulacji pomocy zostały uregulowane szczegółowo w Załączniku Nr1 do 
uchwały. 

§ 7.1. Liczbę utworzonych miejsc pracy określa się zgodnie z metodyką zastosowaną 
w wytycznych regionalnych w sprawie krajowej pomocy regionalnej. 
      2. Pomoc przysługuje pod warunkiem utrzymywania utworzonych miejsc pracy przez 
okres nie krótszy niż  5 lat. 
     3. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacja inwestycji 
początkowych będzie przyznawana miejsca pracy utworzone w ciągu 3 lat od zakończenia 
inwestycji. 

§ 8. Wniosek o przyznanie zwolnienia powinien być złożony przed rozpoczęciem 
inwestycji i winien zawierać: 
1) dokument rejestracji podmiotu gospodarczego, 
2) dokument potwierdzający stan zatrudnienia np. dokument DB 1, 
3) wielkość poniesionych oraz planowanych nakładów inwestycyjnych lub ilości nowo 

utworzonych miejsc pracy, 
4) oświadczenie o korzystaniu z pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę  

na utworzenie nowej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy. Brak informacji 
skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 
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§ 9.1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 przysługuje na okres jednego roku licząc od 
dnia rozpoczęcia działalności. 
         2. Zwolnienia, o których mowa w §3 i §4, udzielane są na  rok podatkowy na wniosek 
podatnika w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Prawo do 
zwolnienia przysługuje od dnia wydania decyzji. 
         3. W czasie korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 i 4, podmiotowi 
gospodarczemu tylko w przypadku zwiększenia nowych, stałych miejsc pracy może być 
przyznana korzystniejsza ulga na podstawie nowego wniosku. 
 

    § 10.1. Brak zachowania warunków określonych niniejszą uchwałą przez okres dłuższy 
niż jeden miesiąc powoduje zmianę wysokości lub utratę zwolnienia, o którym mowa w § 3. 

         2. Każdą zmianę stanu faktycznego, z uwzględnieniem ustępu powyższego, powodującą 
zmiany wysokości lub utratę prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości podmiot 
gospodarczy zobowiązany jest zgłosić organowi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia 
jego zaistnienia. 
        3. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust.1 podmiot gospodarczy         
traci prawo do ulgi. 

  4. Podatnik, który wprowadził w błąd Urząd Miasta co do spełnienia warunków, 
uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez 
jaki korzystał ze zwolnienia. 

      5.Podatnicy, o których mowa w ust. 3 i 4 są zobowiązani do zapłaty należnego podatku 
wraz z odsetkami. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 
        § 12. Traci moc uchwała nr XIII/148/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z 2 lipca    
2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. 
 
        § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
         Przewodniczący Rady Miasta 

 
                 Mieczysław Kędzierski 

 
 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr LXVII/783/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 22 lutego 2006r. 

 
Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w mieście Gorzowie Wlkp. 

 
1. Nazwa programu. 
 

Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp. 
 

2. Podstawa prawna. 
 

Uchwała Nr LXVII/738/2006r. Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 
2006r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości  przedsiębiorców 
inwestujących na terenie miasta Gorzowa Wlkp., podjęta na podstawie art.18 
ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 
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r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) zwana w treści programu „uchwałą” oraz art.7 ust.3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm.). 
 

3. Przeznaczenie 
pomocy. 

 

Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 
 

4. Forma pomocy. 
 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości. 
 

5. Warunki 
dopuszczalności 
pomocy. 

 

A. Warunki uzyskania pomocy w formie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości, o którym mowa w § 2 uchwały 
1. Warunkiem uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 2 ust.1 uchwały jest 

podjęcie po raz pierwszy działalności gospodarczej na terenie miasta.  
2. Zwolnienie to stanowi pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji. 
3. W przypadku gdy kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy, łącznie  
z pomocą uzyskaną przez niego w ciągu 3 ostatnich lat, przekracza 100 tys. 
EURO, bądź przedsiębiorca prowadzi działalność w transporcie, pomoc może  
być udzielona po spełnieniu następujących warunków: 
1) przedsiębiorca dokonał na terenie miasta nowej inwestycji w środki trwale 

związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, 
2) udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją 

wynosi co najmniej 25%,przy czym środki nie zostały uzyskane przez 
przedsiębiorcę w związku z jakąkolwiek pomocą, w szczególności w formie 
a) kredytów preferencyjnych, 
b) dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, 
c) gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na 
rynku, 

3) działalność gospodarcza związana z daną inwestycją będzie prowadzona  
co najmniej przez pięć kolejnych lat od dnia zakończenia inwestycji, 

4) maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów 
inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą. W przypadku 
małych lub średnich przedsiębiorców, z wyjątkiem przedsiębiorców 
prowadzących działalność w transporcie, maksymalna intensywność pomocy 
jest powiększona o 15 punktów procentowych brutto. 
 

B. Warunki uzyskania pomocy w formie zwolnień z podatku od 
nieruchomości, o których mowa w § 3 i 4 uchwały 
1. Warunki uzyskania zwolnień, o których mowa w § 3 i 4 uchwały: 
1) dokonanie nowej inwestycji polegającej na uruchomieniu działalności 

produkcyjnej lub usługowej bądź rozszerzenie prowadzonej działalności, 
2) utworzenie co najmniej 20 nowych miejsc pracy, 
3) utrzymanie zwiększonego poziomu zatrudnienia przez cały okres zwolnienia, 
4) przedłożenie na początku każdego roku podatkowego informacji 

dotyczących poziomu zatrudnienia oraz wielkości i przeznaczeniu uzyskanej 
pomocy. 

2. Pomoc w formie zwolnień, o których mowa w § 3 i 4 uchwały stanowi 
pomoc regionalną na tworzenie nowych miejsc pracy. 

3. W przypadku gdy kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy, łącznie  z 
pomocą uzyskaną przez niego w ciągu 3 ostatnich lat, przekracza 100 tys.  
EURO, bądź przedsiębiorca prowadzi działalność w transporcie, pomoc 
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może być udzielona po spełnieniu następujących warunków: 
1) udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją 

wynosi co najmniej 25%, przy czym środki te nie zostały uzyskane przez 
przedsiębiorcę w związku z jakąkolwiek pomocą, w szczególności w formie: 
a) kredytów preferencyjnych, 
b) dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, 
c) gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych 

na rynku, 
2) nowo utworzone miejsca pracy będą zachowane przez co najmniej 5 lat  

od dnia ich utworzenia, 
3) maksymalna intensywność  pomocy nie może przekroczyć  50% kosztów 

inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą. W przypadku małych  
lub średnich przedsiębiorców, z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących 
działalność w transporcie, maksymalna intensywność pomocy jest 
powiększona o 15 punktów procentowych brutto.  

. 
 

6.Koszty kwalifikujące 
się do objęcia pomocą 
publiczną 
przewidzianą w 
programie. 
 

A. W przypadku pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji, przy 
obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia się następujące koszty 
inwestycji: 
1) koszty inwestycji w środki trwałe, takie jak: 
a) cena nabycia gruntów, 
b) nakłady na budowle i budynki, 
c) nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe związane  
       z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności  
- maszyny i urządzenia, 
- narzędzia, przyrządy i aparaturę, 
- wyposażenie techniczne dla prac biurowych, 
- infrastrukturę techniczną. 
W przypadku zakupu transakcja musi odbywać się na warunkach rynkowych. 
Środki trwałe, w przypadku których przyznano pomoc przed dokonaniem 
zakupu, powinny być odliczone. 
2) koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne, takie jak uzyskanie 

patentów, zakup licencji oraz nie opatentowanego know-how – w wysokości 
nie większej niż 25% kosztów inwestycji w środki trwałe kwalifikujących się 
do objęcia pomocą. 

Warunek ten nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorców.  
W przypadku inwestycji w wartości niematerialne i prawne, wartości powinny 
być: 

a/ wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorstwo otrzymujące pomoc  
regionalną, 
b/ nabyte od osoby trzeciej na warunkach nie odbiegających od normalnych  
praktyk inwestycyjnych, 
c/ ujęte w aktywach przedsiębiorstwa oraz pozostające własnością przedsiębiorcy 
przez okres co najmniej 5 lat, 
d/ podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
B. W przypadku pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy  
związanych z  daną inwestycją uwzględnia się wartość ponoszonych przez 
przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnianych pracowników,  
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na które składają się: 
-  koszty płacy brutto pracowników, 
-  inne obowiązkowe płatności związane z zatrudnianiem pracowników. 

7. Warunki 
dopuszczalności 
pomocy eksportowej, 
operacyjnej lub 
udzielanej 
przedsiębiorcom z 
sektorów uznanych za 
wrażliwe. 
 

Program nie przewiduje udzielania pomocy operacyjnej, eksportowej ani 
pomocy w sektorach uznanych za wrażliwe tj. w sektorze motoryzacyjnym, 
budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, włókien 
syntetycznych oraz żeglugi morskiej. 
Program nie przewiduje możliwości udzielania pomocy publicznej w stosunku 
do podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i 
obrotu towarami wymienionymi w Załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską (Dz.Urz.WE L 325 z 24 grudnia 2002r.). 
Program nie przewiduje możliwości udzielania pomocy na realizację dużego 
projektu inwestycyjnego, czyli nowej inwestycji, której wydatki kwalifikujące 
się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro.   

  
  
8 .Wielkość środków     
przewidzianych na 
udzielenie pomocy w 
ramach programu. 

 Zastosowanie przedmiotowych zwolnień z  podatku od nieruchomości spowoduje 
zmniejszenie wpływów do budżetu gminy, w zależności od liczby 
przedsiębiorców, którzy będą realizować inwestycje i tworzyć miejsca pracy. 
Rocznie może to wynieść ok. 1.000.000 zł. 

  
 

9. Omówienie 
sposobu 
zapewnienia nie 
przekroczenia 
maksymalnych 
intensywności 
pomocy. 

 

Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany na początku 
każdego roku podatkowego do przedłożenia informacji dotyczących: 
1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych, 

2) kosztów zatrudnienia pracowników, 

3) wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę 

na utworzenie nowej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy, 

4) oświadczenie o korzystaniu z pomocy publicznej uzyskanej przez 
      przedsiębiorcę na utworzenie nowej inwestycji lub nowych miejsc pracy. 
 

10. Czas trwania 
programu. 

 

Program obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006r. i jest on zbieżny z okresem 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 2004r. w sprawie ustalenia 
mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 200 poz.2050). 
W przypadku pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości 
przewidzianego w § 2, 3 i 4 uchwały przysługuje następujące zwolnienie:   
1) 100 % zwolnienia z podatku od nieruchomości przez okres 5 lat  

pod warunkiem utworzenia co najmniej 500 nowych, stałych miejsc pracy, 
2) 100 % zwolnienia z podatku od nieruchomości przez okres 3 lat oraz 50 % 

zwolnienia przez okres 2 kolejnych lat pod warunkiem utworzenia od 50 do 
499 nowych, stałych miejsc pracy, 

3) 100 % zwolnienia z podatku od nieruchomości przez okres 2 lat  
pod warunkiem utworzenia od 20 do 49 nowych, stałych miejsc pracy  

      i zainwestowaniu w nowoczesne technologie kwoty powyżej 0,5 mln EURO. 
Pomoc regionalna na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją może być udzielona na miejsca pracy, które będą utworzone nie 
później niż po upływie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji z którą są związane. 

11. Beneficjenci Adresatami pomocy są: 
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pomocy. 
 

1) przedsiębiorcy podejmujący po raz pierwszy działalność gospodarczą  
na terenie miasta, 

2) przedsiębiorcy, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizują  
na terenie miasta Gorzowa Wlkp. nowe inwestycje polegające na 
uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej, 

3) przedsiębiorcy, którzy poszerzają swoją działalność gospodarczą. 
Program nie ma zastosowania do przedsiębiorców znajdujących się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych dotyczących 
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych 
przedsiębiorstw (Dz.Urz.UE C 244 z 01.10.2004 r.) lub realizujących plan 
restrukturyzacji. 
Program wyklucza wspieranie inwestycji odtworzeniowych. 

12. Organy udzielające 
pomocy. 

 

Organem udzielającym pomocy jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

13.Kumulacja pomocy. 
 

Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z inną pomocą 
publiczną niezależnie od jej formy i źródła, w odniesieniu do tych samych 
wydatków kwalifikowanych związanych z daną inwestycją oraz pomocą 
publiczną na tworzenie tych samych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności. W przypadku gdy pomoc 
regionalna na wspieranie nowych inwestycji będzie udzielana wraz z pomocą 
regionalną na utworzenie nowych miejsc pracy, łącznie intensywność tych 
pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy regionalnej 
określonej w pkt 5(A)(3)(4) i pkt 5(B)(3)(3) programu. Dopuszczalną wielkość 
pomocy określa się wówczas jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy 
oraz wyższej kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (tj. kosztów 
inwestycji albo dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników 
rozumianych jako koszty płacy brutto nowo zatrudnionych pracowników 
powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem). 

 
14.Zakres terytorialny 
pomocy. 
 

Program obejmuje swym działaniem teren miasta Gorzowa Wlkp. 
 

 
 

Poz. 625 
 

Uchwała Nr LXVII/784/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2006 roku 
 

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. na realizację zadania pn.: „Modernizacja  

i restauracja Katedry p.w. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp.” 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 81 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 
1568) i uchwałą nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie 
udzielania dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, 
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restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
województwa lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. 
oraz określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 

 
 § 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela dotacji w kwocie 283.301 zł (słownie: 
dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta jeden złotych) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na 
dofinansowanie modernizacji i restauracji Katedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Gorzowie Wlkp. 
 
 § 2. Zasady i tryb udzielania oraz rozliczania ww. dotacji zostały określone w uchwale 
nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form  
i zasad ich udzielania. 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                        Mieczysław Kędzierski 

 
 

Poz. 626 
 

Uchwała Nr LXVII/785/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 22 lutego 2006 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr142, poz.1592 ze zm.), art.165 ust.1, art.168 ust. 2 pkt 6 oraz art. 184 ust 1 pkt 2,3,4,14 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, 
poz.2104 ze zm.). 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  283.301,00 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  283.301,00 
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  283.301,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:  283.301,00 
 
 § 2. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości                       283.301,00 
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
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jednostki  samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów  
i pożyczek z lat ubiegłych  
 
  § 3 Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
  
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 

 
Załącznik nr 1 
do uchwały nr LXVII/785/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia  22 lutego 2006r. 

 
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 

 
Lp. Treść Kwota 

 
1 2 3 

PRZYCHODY BUDŻETU 
1 Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych 40.000.000 
2 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej  

20.047.992 

3 Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  

283.301 

4 Razem przychody 60.331.293 
5 Dochody budżetu 303.489.029 
6 Razem przychody i dochody budżetu  363.820.322 

ROZCHODY BUDŻETU 
7 Spłaty kredytów 14.646.000 
8 Spłata pożyczek 834.000 
9 Wykup obligacji komunalnych 10.000.000 
10 Razem rozchody 25.480.000 
11 

Wydatki budżetu 
338.340.322 

12 Razem rozchody i wydatki budżetu 363.820.322 
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Poz. 627 
 

Uchwała Nr LXVII/786/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 22 lutego 2006 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.),  art. 184 ust. 1 pkt  1,2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
  § 1.Zwiększa  się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  12.919,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 12.919,00 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  12.919,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł  12.919,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  12.919,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 12.919,00 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  12.919,00 
wydatki bieżące                                                                                                       12.919,00 
 
 § 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr LXVII/786//2006     
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.       
z dnia 22 lutego 2006 roku 

 
Wydatki * na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej  str.1 

  

w tym: Planowane wydatki 

2006r. 

z tego: 

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE 

z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania: 

Lp.  Projekt Kategoria
interwencji 
funduszy 

strukturalnych 

 Klasyfikacja 
(dział, rozdział) 

Wydatki w 2006 
roku na realizację 

projektu środki z budżetu 
krajowego 

środki z 
budżetu UE 

Wydatki razem 

Wydatki razem 

pożyczki i 
kredyty 

obligacje pozostałe** 

Wydatki razem 

pożyczki na 
prefinansowanie 

z budżetu 
państwa 

pożyczki i 
kredyty 

obligacje pozostałe*** 

        (6+7)     (9+13)         (14+15+16+17)         

1                 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I 

Wydatki majątkowe razem X 39 046 661 19 290 215 19 756 446 39 046 661 19 290 215 0 0 19 290 215 19 756 446 19 756 446 0 0 0 
1.1 

Program: SPOT 
  

Priorytet: II Bezpieczniejsza 
infrastruktura drogowa 

  Działanie: 2.2 Usprawnienie 
przejazdów drogami krajowymi 
przez miasta na prawach powiatu 

  
  

nazwa projektu: Przebudowa 
odcinka drogi krajowej nr 3 w 
Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla - 
Most Staromiejski 3121 600,60015 33 923 119 16 751 340 17 171 779 33 923 119 16 751 340 0 0 16 751 340 17 171 779 17 171 779 0 0 0 

1.2 
Program: ZPORR 

  

Priorytet: I Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury 
służącej wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów 
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  Działanie: 1.1 Modernizacja i 
rozbudowa regionalnego układu 
transportowego 

  
nazwa projektu: Budowa 
Zintegrowanego Systemu 
Komunikacji Publicznej miasta 
Gorzowa Wlkp. 317 600,60095 3 702 813 1 118 146 2 584 667 3 702 813 1 118 146 0 0 1 118 146 2 584 667 2 584 667 0 0 0 

1.3 
Program: ZPORR 

  

Priorytet: I Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury 
służącej wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów 

  Działanie: 1.5 Infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego 

  
  

nazwa projektu: Regionalna 
Platforma Cyfrowa 322,323 750,75023 1 070 729 1 070 729 0 1 070 729 1 070 729 0 0 1 070 729 0 0 0 0 0 

1.4 
Program: ZPORR 

  
Priorytet: III Rozwój lokalny 

  Działanie: 3.2 Obszary 
podlegające restrukturyzacji   

  

nazwa projektu: Restrukturyzacja 
obszaru Zawarcia -Inkubator 
Przedsiębiorczości 164 900,90095 350 000 350 000 0 350 000 350 000 0 0 350 000 0 0 0 0 0 

II 
Wydatki bieżące razem X 1 269 728 459 204 810 524 1 269 728 459 204 0 0 459 204 810 524 291 546 0 0 518 978 

1.1 
Program: ZPORR 

  Priorytet: I Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury 
służącej wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów 

  Działanie: 1.1 Modernizacja i 
rozbudowa regionalnego układu 
transportowego 

  
  nazwa projektu: Budowa 

Zintegrowanego Systemu 
Komunikacji Publicznej miasta 
Gorzowa Wlkp. 317 600,60095 536 400 244 854 291 546 536 400 244 854 0 0 244 854 291 546 291 546 0 0 0 

1.2 

Program: Program Edukacyjny 
Wspólnoty Europejskiej Młodzież 

  

Priorytet: 
  

Działanie:   
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nazwa projektu: Młodzi 
dziennikarze dla młodych 
czytelników   801,80130 12 919 0 12 919 12 919 0 0 0 0 12 919 0 0 0 12 919 

1.3 
Program: ZPORR 

  
Priorytet: II Wzmocnienie 
rozwoju zasobów ludzkich w 
regionach 

  

Działanie: 2.1 Rozwój 
umiejetności powiązany z 
potrzebami regionalnego rynku 
pracy i możliwości kształcenia 
ustawicznego w regionie   

  
nazwa projektu: Kreatywny 
uczeń - rozwój umiejętności, dzięki 
pomocy unijnej najlepszą drogą do 
sukcesu 23 801,80130 133 460 33 365 100 095 133 460 33 365 0 0 33 365 100 095 0 0 0 100 095 

1.4 
Program: ZPORR 

  
Priorytet: II Wzmocnienie 
rozwoju zasobów ludzkich w 
regionach 

  
Działanie: 2.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne   

  

nazwa projektu: Stypendium 
unijne dla gorzowskiego studenta 23 803,80309 94 179 23 545 70 634 94 179 23 545 0 0 23 545 70 634 0 0 0 70 634 

1.5 
Program: ZPORR 

  
Priorytet: II Wzmocnienie 
rozwoju zasobów ludzkich w 
regionach 

  

Działanie: 2.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne   

  
nazwa projektu: Unijna pomoc 
finansowa dla gorzowskich 
uczniów pochodzących z terenów 
wiejskich 23 854,85415 492 770 157 440 335 330 492 770 157 440 0 0 157 440 335 330 0 0 0 335 330 

  
Ogółem (I+II)     40 316 389 19 749 419 20 566 970 40 316 389 19 749 419 0 0 19 749 419 20 566 970 20 047 992 0 0 518 978 
               

* 

          

            

Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)         

** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne     

*** Środki własne na pokrycie wkładu unijnego lub środki z UE.     
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Poz. 628 

 
Uchwała Nr LXVII/787/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 22 lutego 2006 roku. 

 
w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2006 rok.  

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.),  art. 184 ust. 1 pkt  1,2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
  § 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  145.900,00 
Dział 710 – Działalność usługowa  145.900,00 
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego  145.900,00 
wydatki bieżące  145.900,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  145.900,00 
Dział 710 – Działalność usługowa  145.900,00 
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego  145.900,00 
wydatki bieżące  145.900,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.503,00 
 
 § 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski  
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Załącznik nr.1 
do uchwały nr LXVII/787/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 22 lutego 2006r. 

 
 

Wydatki * na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej str.1 
  

w tym: Planowane wydatki 

2006r. 

z tego: 

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE 

z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania: 

Lp.  

 

Projekt Kategoria
interwencji 
funduszy 

strukturalnych 

 Klasyfikacja (dział, 
rozdział) 

Wydatki w 
2006 roku na 

realizację 
projektu 

środki z 
budżetu 

krajowego 

środki z 
budżetu UE 

Wydatki razem 

Wydatki razem 

pożyczki i 
kredyty 

obligacje pozostałe** 

Wydatki razem 

pożyczki na 
prefinansowanie z 
budżetu państwa 

pożyczki i 
kredyty 

obligacje Pozostałe 
*** 

        (6+7)     (9+13)         (14+15+16+17)         

1                 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I 

Wydatki majątkowe razem X 39 046 661 19 290 215 19 756 446 39 046 661 19 290 215 0 0 19 290 215 19 756 446 19 756 446 0 0 0 
1.1 

Program: SPOT 
  Priorytet: II Bezpieczniejsza 

infrastruktura drogowa 
  Działanie: 2.2 Usprawnienie 

przejazdów drogami krajowymi 
przez miasta na prawach powiatu 

  
  

nazwa projektu: Przebudowa 
odcinka drogi krajowej nr 3 w 
Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla - 
Most Staromiejski 3121 600,60015 33 923 119 16 751 340 17 171 779 33 923 119 16 751 340 0 0 16 751 340 17 171 779 17 171 779 0 0 0 

1.2 
Program: ZPORR 

  
Priorytet: I Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury 
służącej wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów 

  Działanie: 1.1 Modernizacja i 
rozbudowa regionalnego układu 
transportowego   
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nazwa projektu: Budowa 
Zintegrowanego Systemu 
Komunikacji Publicznej miasta 
Gorzowa Wlkp. 317 600,60095 3 702 813 1 118 146 2 584 667 3 702 813 1 118 146 0 0 1 118 146 2 584 667 2 584 667 0 0 0 

1.3 
Program: ZPORR 

  
Priorytet: I Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury 
służącej wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów 

  Działanie: 1.5 Infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego   

  

nazwa projektu: Regionalna 
Platforma Cyfrowa 322,323 750,75023 1 070 729 1 070 729 0 1 070 729 1 070 729 0 0 1 070 729 0 0 0 0 0 

1.4 
Program: ZPORR 

  
Priorytet: III Rozwój lokalny 

  Działanie: 3.2 Obszary 
podlegające restrukturyzacji   

  nazwa projektu: 
Restrukturyzacja obszaru 
Zawarcia -Inkubator 
Przedsiębiorczości 164 900,90095 350 000 350 000 0 350 000 350 000 0 0 350 000 0 0 0 0 0 

II 
Wydatki bieżące razem X 1 415 628 495 679 919 949 1 415 628 495 679 0 0 495 679 919 949 291 546 0 0 628 403 

1.1 
Program: ZPORR 

  
Priorytet: I Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury 
służącej wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów 

  Działanie: 1.1 Modernizacja i 
rozbudowa regionalnego układu 
transportowego   

  
nazwa projektu: Budowa 
Zintegrowanego Systemu 
Komunikacji Publicznej miasta 
Gorzowa Wlkp. 317 600,60095 536 400 244 854 291 546 536 400 244 854 0 0 244 854 291 546 291 546 0 0 0 

1.2 
Program: INTERREG III B BSR 

  
Priorytet: 1. Wspieranie działań 
na rzecz rozwoju przestrzennego 
w odniesieniu do określonych 
regionów i sektorów 

  Działanie: 3. Wzmacnianie 
zrównoważonego i 
zintegrowanego rozwoju 
obszarów przybrzeżnych, wysp i 
innych obszarów szczególnych   
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nazwa projektu: Zrównoważona 
odnowa posowieckich 
wojskowych terenów 
mieszkaniowych jako wyzwanie i 
szanasa dla rozwoju lokalnego. 
REMIDO   710,71004 145 900 36 475 109 425 145 900 36 475 0 0 36 475 109 425 0 0 0 109 425 

1.3 

Program: Program Edukacyjny 
Wspólnoty Europejskiej 
Młodzież 

  Priorytet: 
  Działanie:   
  

nazwa projektu: Młodzi 
dziennikarze dla młodych 
czytelników   801,80130 12 919 0 12 919 12 919 0 0 0 0 12 919 0 0 0 12 919 

1.4 
Program: ZPORR 

  

Priorytet: II Wzmocnienie 
rozwoju zasobów ludzkich w 
regionach 

  
Działanie: 2.1 Rozwój 
umiejetności powiązany z 
potrzebami regionalnego rynku 
pracy i możliwości kształcenia 
ustawicznego w regionie   

  
nazwa projektu: Kreatywny 
uczeń - rozwój umiejętności, 
dzięki pomocy unijnej najlepszą 
drogą do sukcesu 23 801,80130 133 460 33 365 100 095 133 460 33 365 0 0 33 365 100 095 0 0 0 100 095 

1.5 
Program: ZPORR 

  

Priorytet: II Wzmocnienie 
rozwoju zasobów ludzkich w 
regionach 

  

Działanie: 2.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne   

  

nazwa projektu: Stypendium 
unijne dla gorzowskiego studenta 23 803,80309 94 179 23 545 70 634 94 179 23 545 0 0 23 545 70 634 0 0 0 70 634 

1.6 
Program: ZPORR 

  
Priorytet: II Wzmocnienie 
rozwoju zasobów ludzkich w 
regionach 

  

Działanie: 2.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne   
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nazwa projektu: Unijna pomoc 
finansowa dla gorzowskich 
uczniów pochodzących z terenów 
wiejskich 23 854,85415 492 770 157 440 335 330 492 770 157 440 0 0 157 440 335 330 0 0 0 335 330 

  
Ogółem (I+II)     40 462 289 19 785 894 20 676 395 40 462 289 19 785 894 0 0 19 785 894 20 676 395 20 047 992 0 0 628 403 

* 

          

                

Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)         

** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne     

*** Środki własne na pokrycie wkładu unijnego lub środki z UE.

                 

 

 

 
 

54



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 3 (148) / 2006 

Poz. 629 
 

Uchwała Nr LXVII/788/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 22 lutego  2006 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.), art.166 i art. 184 ust. 1 pkt  1,2,5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co 
następuje: 
 
  § 1.Zwiększa  się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  371.104,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 371.104,00 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  371.104,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł  371.104,00 
 
 § 2. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 378.829,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  378.829,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność  378.829,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne   378.829,00 
 
 § 3.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  749.933,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 749.933,00 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  603.663,00 
wydatki bieżące                                                                                                       603.663,00 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność  146.270,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne   146.270,00 
  
 § 4. Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 5. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 § 6.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Mieczysław Kędzierski 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr LXVII/788/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 22 luty 2006r. 

 
 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne str.1 

 
Nazwa programu Cel Nakłady 

Jednostka realizująca Zadania programu w tym:                 

Lp.  

   

Dział Rozdział 

  

Ogółem 

2006 2007 2008
      

    

Termin 
realizacji 

  
Razem 
(9+10) 

udział 
własny inne 

Razem 
(12+13) udział własny  inne

Razem 
(15+16) 

udział 
własny inne 

1 2               3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

      Razem x x 255 283 007 64 342 352 43 369 156 20 973 196 40 000 754 40 000 754 0 21 115 000 21 115 000 0 

1   600 60015

Przebudowa odcinka drogi 
krajowej nr 3 w Gorzowie 
Wlkp. - ulica Grobla - Most 
Staromiejski  
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Usprawnienie 
przejazdów drogami 
krajowymi przez 
miasto na prawach 
powiatu 2004-2006 43 162 260 33 923 119 16 751 340 17 171 779 0     0     

2   600 60015

Budowa połączenia drogi 
powiatowej nr 2531F z drogą 
krajową nr 22 w Gorzowie 
Wlkp. wraz z przebudową 
przyległych odcinków drogi nr 
22 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Usprawnienie układu 
komunikacyjnego 
miasta; zwiększenie 
przepustowości 
skrzyżowania ul. 
Pomorskiej z ul. 
Walczaka, skrócenie 
czasu przejazdu ruchu 
tranzytowego przez 
miasto 2004-2007 28 795 656 10 950 000 10 950 000   17 050 000 17 050 000   0     

3    600 60015

Budowa Bulwaru ul. 
Nadbrzeżna  
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Stworzenie ciągu 
spacerowo-
wypoczynkowego nad 
rzeką Wartą. 2004-2006 5 142 624 3 646 750 2 430 000 1 216 750 0     0     

4   600 60015
Budowa ul. Niepodległości 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Usprawnienie 
komunikacji 
osiedlowej, ułatwienie 
mieszkańcom dojazdu 
do budynków 
mieszkalnych 2006-2008 7 000 000 650 000 650 000 0 750 000 750 000 0 5 600 000 5 600 000 0 
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5   600 60015

Budowa ulic: Władysława IV, 
Batorego, Saskiej, Taczaka 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poprawa 
bezpieczeństwa i 
komunikacji dla 
mieszkańców osiedla 2006-2008 2 000 000 200 000 200 000 0 900 000 900 000 0 900 000 900 000 0 

6   600 60095

Budowa Zintegrowanego 
Systemu Komunikacji 
Publicznej miasta  
Gorzowa Wlkp.  
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poprawa miejskich 
systemów transportu, 
w tym: transportu 
publicznego oraz 
polepszenie jakości 
funkcjonowania 
transportu - 
zredukowanie 
zatłoczenia i 
poprawienie 
środowiska w celu 
zwiększenia 
atrakcyjności miasta 
jako miejsca działania 
gospodarki. 2005-2010 23 600 000 3 702 813 1 118 146 2 584 667 2 000 000 2 000 000   0     

7   750 75023
Regionalna Platforma Cyfrowa 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Przygotowanie 
organizacyjno-
techniczne regionu do 
realizacji 
długotrwałego procesu 
budowy społeczeństwa 
informacyjnego i 
wyrównanie 
dysproporcji w 
zakresie dostępu i 
wykorzystania 
Internetu, dla 
szybszego i 
sprawniejszego 
zarządzania regionem 
oraz zapewnienia 
rozwoju 
elektronicznych usług 
dla ludności i 
podmiotów 
gospodarczych. 2005-2007 5 652 490 1 070 729 1 070 729   330 041 330 041   0     

8   801 80195

Przebudowa infrastruktury 
edukacyjnej Urząd Miasta 
Gorzowa Wlkp. 

Kompleksowa 
rozbudowa i 
przebudowa 
budynków szkolnych, 
poprawiająca stan 
techniczny obiektów 
oraz poprawa 
warunków 2004-2009 10 945 056 1 409 171 1 409 171   315 000 315 000   315 000 315 000   

 
 

57



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 3 (148) / 2006 

bezpieczeństwa i 
nauczania 

9   801 80195

Termomodernizacja obiektów 
oświatowych * 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń w 
środowisku, 
racjonalizacja kosztów 
ogrzewania, poprawa 
warunków nauki i 
pracy 2006-2007 12 096 270 146 270 146 270   1 792 500 1 792 500   0     

10    900 90001

Modernizacja Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków wraz z 
rozbudową systemów wodno-
kanalizacyjnych w gminach 
ZCG MG-6 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poprawa ochrony 
środowiska 2006-2011 17 500 000 120 000 120 000   1 200 000 1 200 000   1 600 000 1 600 000   

11   900 90095

Uzbrojenie kompleksowe 
dzielnicy Zawarcie  
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Ochrona środowiska; 
budowa kanalizacji 
sanitarnej 2005-2010 31 000 000 3 900 000 3 900 000   5 300 000 5 300 000 0 5 000 000 5 000 000 0 

12   900 90095

Jednostka "B" Osiedle 
"Górczyn"- dokończenie 
budowy ul. Obrońców Pokoju  
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Usprawnienie 
komunikacji na 
osiedlu i między 
osiedlami, poprawa 
bezpieczeństwa ruchu 
na osiedlach 2006-2008 1 200 000 800 000 800 000 0 200 000 200 000 0 200 000 200 000 0 

13       900 90095

Restrukturyzacja obszaru 
Zawarcia - Inkubator 
Przedsiębiorczości  
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Rozwój lokalny 2003-2006 2 115 000 350 000 350 000 0 0 0 0 0 0 0

14     921 92113

Budowa Centrum Edukacji 
Artystycznej  
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Rozwój w mieście 
kultury i oświaty 
artystycznej; budowa 
Centrum pozwoli na 
ujednolicenie 
kształcenia 
artystycznego. 2005-2009 65 073 651 3 473 500 3 473 500   10 163 213 10 163 213   7 500 000 7 500 000 0 

            
* Nakłady w poszczególnych latach nie obejmują finansowania ze środków zewnętrznych.
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                                                                                                                                                                       Załącznik nr 2 
                                                                                                                                                                                                   do uchwały nr LXVII/788/2006 

                                                                                                                                                                                              Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
                                                                                                                                                                                    z dnia 22 lutego 2006r. 

 
Wydatki * na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej str.1 

 
w tym: Planowane wydatki 

2006r. 

z tego: 

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE 

z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania: 

Lp.  

 

Projekt Kategoria
interwencji 
funduszy 

strukturalnych 

 Klasyfikacja 
(dział, rozdział) 

Wydatki w 
2006 roku na 

realizację 
projektu 

środki z 
budżetu 

krajowego 

środki z 
budżetu UE 

Wydatki razem 

Wydatki razem 

pożyczki i 
kredyty 

obligacje pozostałe** 

Wydatki razem 

pożyczki na 
prefinansowanie z 
budżetu państwa 

pożyczki i 
kredyty 

obligacje pozostałe*** 

        (6+7)     (9+13)         (14+15+16+17)         

1                 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I 

Wydatki majątkowe razem X 39 046 661 19 290 215 19 756 446 39 046 661 19 290 215 0 0 19 290 215 19 756 446 19 756 446 0 0 0 
1 

Program: SPOT 
  

Priorytet: II Bezpieczniejsza 
infrastruktura drogowa 

  Działanie: 2.2 Usprawnienie 
przejazdów drogami krajowymi 
przez miasta na prawach powiatu 

  
  

nazwa projektu: Przebudowa 
odcinka drogi krajowej nr 3 w 
Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla - 
Most Staromiejski 3121 600,60015 33 923 119 16 751 340 17 171 779 33 923 119 16 751 340 0 0 16 751 340 17 171 779 17 171 779 0 0 0 

2 
Program: ZPORR 

  

Priorytet: I Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury służącej 
wzmacnianiu konkurencyjności 
regionów 

  Działanie: 1.1 Modernizacja i 
rozbudowa regionalnego układu 
transportowego 
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nazwa projektu: Budowa 
Zintegrowanego Systemu 
Komunikacji Publicznej miasta 
Gorzowa Wlkp. 317 600,60095 3 702 813 1 118 146 2 584 667 3 702 813 1 118 146 0 0 1 118 146 2 584 667 2 584 667 0 0 0 

3 
Program: ZPORR 

  
Priorytet: I Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury służącej 
wzmacnianiu konkurencyjności 
regionów 

  Działanie: 1.5 Infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego 

  
  nazwa projektu: Regionalna 

Platforma Cyfrowa 322,323 750,75023 1 070 729 1 070 729 0 1 070 729 1 070 729 0 0 1 070 729 0 0 0 0 0 
4 

Program: ZPORR 
  

Priorytet: III Rozwój lokalny 
  Działanie: 3.2 Obszary podlegające 

restrukturyzacji 
  

  

nazwa projektu: Restrukturyzacja 
obszaru Zawarcia -Inkubator 
Przedsiębiorczości 164 900,90095 350 000 350 000 0 350 000 350 000 0 0 350 000 0 0 0 0 0 

II 
Wydatki bieżące razem X 2 019 291 728 238 1 291 053 2 019 291 728 238 0 0 728 238 1 291 053 291 546 0 0 999 507 

1 
Program: ZPORR 

  Priorytet: I Rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury służącej 
wzmacnianiu konkurencyjności 
regionów 

  Działanie: 1.1 Modernizacja i 
rozbudowa regionalnego układu 
transportowego 

  
  

nazwa projektu: Budowa 
Zintegrowanego Systemu 
Komunikacji Publicznej miasta 
Gorzowa Wlkp. 317 600,60095 536 400 244 854 291 546 536 400 244 854 0 0 244 854 291 546 291 546 0 0 0 

2 
Program: INTERREG III B BSR 

  
Priorytet: 1. Wspieranie działań na 
rzecz rozwoju przestrzennego w 
odniesieniu do określonych 
regionów i sektorów 

  

Działanie: 3. Wzmacnianie 
zrównoważonego i zintegrowanego 
rozwoju obszarów przybrzeżnych, 
wysp i innych obszarów 
szczególnych   
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nazwa projektu: Zrównoważona 
odnowa posowieckich wojskowych 
terenów mieszkaniowych jako 
wyzwanie i szanasa dla rozwoju 
lokalnego. REMIDO   710,71004 145 900 36 475 109 425 145 900 36 475 0 0 36 475 109 425 0 0 0 109 425 

3 
Program: Program Edukacyjny 
Wspólnoty Europejskiej Młodzież 

  

Priorytet: 
  

Działanie:   
  

nazwa projektu: Młodzi 
dziennikarze dla młodych 
czytelników   801,80130 12 919 0 12 919 12 919 0 0 0 0 12 919 0 0 0 12 919 

4 
Program: ZPORR 

  
Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju 
zasobów ludzkich w regionach 

  
Działanie: 2.1 Rozwój umiejetności 
powiązany z potrzebami 
regionalnego rynku pracy i 
możliwości kształcenia 
ustawicznego w regionie   

  
nazwa projektu: Kreatywny uczeń 
- rozwój umiejętności, dzięki 
pomocy unijnej najlepszą drogą do 
sukcesu 23 801,80130 133 460 33 365 100 095 133 460 33 365 0 0 33 365 100 095 0 0 0 100 095 

5 

Program: PHARE 2003 -Promocja 
zatrudnienia i rozwoju zasobów 
ludzkich-projekt regionalny. 
Program- Wsparcie na modernizację 
oferty edukacyjnej 

  

Priorytet: 
  

Działanie:   
  

nazwa projektu: Mechatronik- 
technik przyszłości- szansą na 
nowoczesnym rynku pracy   801,80130 603 663 232 559 371 104 603 663 232 559 0 0 232 559 371 104 0 0 0 371 104 

6 
Program: ZPORR 

  
Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju 
zasobów ludzkich w regionach 

  
Działanie: 2.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne   

  nazwa projektu: Stypendium 
unijne dla gorzowskiego studenta 23 803,80309 94 179 23 545 70 634 94 179 23 545 0 0 23 545 70 634 0 0 0 70 634 

7 
Program: ZPORR   
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Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju 
zasobów ludzkich w regionach 

  

Działanie: 2.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne 

  

nazwa projektu: Unijna pomoc 
finansowa dla gorzowskich uczniów 
pochodzących z terenów wiejskich 23 854,85415 492 770 157 440 335 330 492 770 157 440 0 0 157 440 335 330 0 0 0 335 330 

  
Ogółem (I+II)     41 065 952 20 018 453 21 047 499 41 065 952 20 018 453 0 0 20 018 453 21 047 499 20 047 992 0 0 999 507 

* 

              

          

Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)         

** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** Środki własne na pokrycie wkładu unijnego lub środki z UE.       
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Poz. 630 
 

Uchwała Nr LXVII/789/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 22 lutego 2006 roku. 

 
w sprawie zmian w  budżecie miasta na 2006 rok. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym  
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12, pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) oraz art.165 ust.4 i art.184 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2103 ze zm. )   uchwala się 
co następuje : 
 
 § 1. W załączniku nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr LXIV/726/2005 
 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
- dokonuje się zmian w planie wydatków Przedszkoli o kwotę  4.853,00 
 zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę  4.853,00 
 zwiększa się inwestycje o kwotę  4.853,00 
 
Załącznik 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr LXIV/726/2005 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
        § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr LXVII/789/2006     
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.       
z dnia 22 lutego 2006 roku 

 
Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 1 

 
Przychody  Wydatki stanowiące koszty Klasyfikacja 

budżetowa w tym: w tym: 
Lp
. Nazwa zakładu budżetowego 

Planowany 
stan 

środków Dział Rozdział 
Razem Przychody    

z dostaw 
robót i usług 

Pozostałe 
przychody 

własne 
Dotacje 

Razem Na 
wynagrodz. 

Pochod. 
od 

wynagr. 

Pozostałe 
wydatki 
bieżace 

Inwestyc. 

1.            2.   3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1 Miejski Zakład Komunikacji   600 60004 30 726 636 20 020 000 2 230 000 8.476.636(1 30 726 636 15 470 000 2 950 000 11 306 636 1 000 000 

                

w tym dotacja 
celowa 
1.000.000           

  Stan środków na początek roku 725                       
  Stan środków na koniec roku 725                       
2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   700 70001 38 744 500 34 264 500   4 480 000 38 744 500 4 627 103 921 256 31 836 141 1 360 000 

                
w tym dotacja 
celowa 360.000           

  Stan środków na początek roku 871 035                       
  Stan środków na koniec roku 871 035                       
3 Przedszkola   801 80104 17 650 876 4 905 641 125 071 12 620 164 17 650 876 9 915 748 2 019 721 5 699 554 15 853 
  Stan środków na początek roku 1 989 245                       
  Stan środków na koniec roku 1 989 245                       
4 Przedszkola   801 80146 52 341     52 341 52 341 13 442 2 747 36 152   
  Stan środków na początek roku                         
  Stan środków na koniec roku                         
5 Przedszkola   801 80195 88 304     88 304 88 304     88 304   
  Stan środków na początek roku                         
  Stan środków na koniec roku                         
6 Ośrodek Sportu i Rekreacji   926 92604 3 638 000 1 360 000 940 000 1 338 000 3 513 000 1 476 000 285 000 1 592 000 160 000 
  Stan środków na początek roku -516 000                       
  Stan środków na koniec roku -391 000                       
  Ogółem       90 900 657 60 550 141 3 295 071 27 055 445 90 775 657 31 502 293 6 178 724 50 558 787 2 535 853 

1) kwota brutto dotacji 9.000.000 zł             
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Poz. 631 
 

Uchwała nr LXVII/790/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2006r. 
 

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje 

 
§ 1. Nadaje się nazwy ulicom wytyczonym zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego obszaru położonego 
pomiędzy ulicą Szczecińską a Chróścikiem: 
1. ŻELIWNA – łącząca ulicę Szczecińską z ulicą Małyszyńską - pasy techniczne drogi 

1KDZ; 
2. MOSIĘŻNA – łącząca ulicę Szczecińską z ulicą Żeliwną - pas techniczny drogi KDL. 

 
§    2. Plan sytuacyjny położenia ulic stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego.  
 
 §  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
Mieczysław Kędzierski 

 
 
Uwaga : załącznik  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
 w godz. urzędowania. 
 
 

Poz. 632 
 

Uchwała Nr LXVII/791/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2006r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 
(tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1017 
ze zm.), uchwala się co następuje: 
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 § 1. Skargę Pana Jana Łuczyńskiego uznaje się za bezzasadną - uzasadnienie stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta  
Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Mieczysław Kędzierski 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Nr  LXVII/ 791 / 2006 
z dnia  22 lutego  2006r. 

 
 

Uzasadnienie 
 
Komisja uznając skargę na działanie Prezydenta Miasta  za bezzasadną, wzięła pod uwagę 

fakt, iż wniosek  Pana Jana Łuczyńskiego  o przydział lokalu socjalnego  

z zasobów gminnych został złożony po terminie, który upłynął 30.06.2005 r. 

Termin ten był wskazany uchwałą Rady Miasta ( § 19 ust.1). Informacja o tym do kiedy 

należy złożyć stosowny wniosek została przesłana zainteresowanemu 03.06.2005r na adres 

podany do korespondencji przez Pana J. Łuczyńskiego. Jednakże nastąpił zwrot 

korespondencji z adnotacją, że adres jest nieaktualny. 

 Ponieważ Pan J. Łuczyński nie podał innego adresu, doręczenie powyższej informacji nie 

było możliwe. Pan J. Łuczyński nie złożył nowego wniosku i aby mógł się obecnie ubiegać  

o przydział lokalu powinien złożyć wniosek w okresie od 1 stycznia do  

30 czerwca 2006 r, który będzie rozpatrywany przez społeczną Komisję Mieszkaniową  

przy kwalifikowaniu wniosków wg. listy przydziału 2007 roku.  

 

 

Przewodniczący Komisji 
Spraw Społecznych 

 
Marek Kosecki. 
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INFORMACJE 

 
Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

Mieczysław Kędzierski 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Zbigniew Żbikowski 
Arkadiusz Marcinkiewicz 

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 
 

Prezydent Miasta 
Tadeusz Jędrzejczak 

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Tadeusz Jankowski 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Zofia Bednarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Ewa Piekarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Sekretarz Miasta 
Ryszard Kneć 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Skarbnik Miasta 
Małgorzata Zienkiewicz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
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