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SPIS TREŚCI
Poz. 2007
Uchwała  NR  LXX/1104/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  31  marca  2010  r.  
w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych  szkół  i  placówek 
oświatowych  prowadzonych  na  terenie  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  przez  osoby  prawne  lub 
fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Poz. 2008
Uchwała  NR  LXX/1105/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r. 
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustanowienia  fundacji  pod  firmą  „Lubuska  Fundacja 
Zachodnie Centrum Gospodarcze” w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2009
Uchwała Nr LXX/1106/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2010
Uchwała Nr LXX/1107/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2011
Uchwała Nr LXX/1108/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2012
Uchwała Nr LXX/1109/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2013
Uchwała Nr LXX/1110/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2014
Uchwała Nr LXX/1111/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2015
Uchwała Nr LXX/1112/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2016
Uchwała Nr LXX/1113/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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Poz. 2017
Uchwała  NR  LXX/1114/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia  jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej  na 
rok 2010 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2018
Uchwała  NR  LXX/1115/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Myśliborskiej z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 2019
Uchwała  NR  LXX/1116/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Myśliborskiej. 

Poz. 2020
Uchwała  NR  LXX/1117/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  obszaru  położonego  w  Gorzowie  Wlkp.  pomiędzy  strefą  przemysłową,  
a granicą miasta

Poz. 2021
Uchwała  NR  LXX/1118/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Gorzowa Wlkp.  obszaru  położonego  pomiędzy  Al.  11  Listopada,  
a rzeką Wartą

Poz. 2022
Uchwała  NR  LXX/1119/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Jagiełły 9 - 
Dąbrowskiego 35 w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2023
Uchwała  NR  LXX/1120/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Łokietka 11A 
- Chrobrego 5 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2024
Uchwała  NR  LXX/1121/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w  sprawie  udzielenia  dotacji  dla  Wspólnoty  Mieszkaniowej  kamienicy  przy  
ul. 30-go Stycznia 24 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2025
Uchwała  NR  LXX/1122/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w  sprawie  udzielenia  dotacji  dla  Wspólnoty  Mieszkaniowej  kamienicy  przy  ul.  Armii  
Polskiej 37 w Gorzowie Wlkp.
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Poz. 2026
Uchwała  NR  LXX/1123/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w  sprawie  udzielenia  dotacji  dla  Wspólnoty  Mieszkaniowej  kamienicy  przy  ul.  Armii  
Polskiej 39 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2027
Uchwała  NR  LXX/1124/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w  sprawie  udzielenia  dotacji  dla  Wspólnoty  Lokali  Użytkowych  i  Mieszkalnych  "LAS" 
kamienicy przy ul. Mieszka I 57 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2028
Uchwała  NR  LXX/1125/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 61 
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2029
Uchwała  NR  LXX/1126/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 62 
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2030
Uchwała  NR  LXX/1127/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 63 
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2031
Uchwała  NR  LXX/1128/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 64 
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2032
Uchwała  NR  LXX/1129/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w  sprawie  udzielenia  dotacji  dla  Wspólnoty  Mieszkaniowej  kamienicy  przy  
ul. Mieszka I 64 A w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2033
Uchwała  NR  LXX/1130/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w  sprawie  udzielenia  dotacji  dla  Wspólnoty  Mieszkaniowej  kamienicy  przy  
ul. Mieszka I 65 A w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2034
Uchwała NR LXX/1131/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie udzielenia dotacji dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 70 w Gorzowie Wlkp.
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Poz. 2035
Uchwała  NR  LXX/1132/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego.

Poz. 2036
Uchwała  NR  LXX/1133/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego.

Poz. 2037
Uchwała  NR  LXX/1134/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego

Poz. 2038
Uchwała  NR  LXX/1135/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu garażu

Poz. 2039
Uchwała  NR  LXX/1136/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Poz. 2040
Uchwała  NR  LXX/1137/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. na  
2010 rok.

Poz. 2041
Uchwała  NR  LXX/1138/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2042
Uchwała  NR  LXX/1139/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010  r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.
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AKTY PRAWNE
Poz. 2007

Uchwała NR LXX/1104/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub 

fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 15 i art.  40 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
ze zm.), art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.  
Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§  1  1.  Dotacji  udziela  się  działającym  na  terenia  Miasta  Gorzowa  Wlkp. 
niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym wymienionym w uchwale. 
2.  Dotację  przyznaje  się  na  pisemny  wniosek  osoby  prawnej  lub  fizycznej  złożony  do 
Prezydenta  Miasta  nie  później  niż  do  30  września  roku  poprzedzającego  rok  udzielenia 
dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 
3. Wniosek składany jest każdego roku. 
4. Dotacji udziela się na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki, określonych 
w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty . 
5. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków określonych w art. 90 
ust. 3d ustawy o systemie oświaty. 

§ 2 Ustala się wysokość dotacji na jednego ucznia/wychowanka dla:
1)  szkół  niepublicznych  o  uprawnieniach  szkół  publicznych,  w  których  realizowany  jest 
obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki,  w  wysokości  przewidzianej  na  jednego  ucznia 
danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji  ogólnej otrzymywanej  przez 
Miasto, 
2) niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 
w wysokości 75% wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej w przeliczeniu na 
jednego ucznia, z tym że na jednego ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej 
na niepełnosprawnego ucznia  przedszkola  i  oddziału  przedszkolnego w części  oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, 
3)  niepublicznych  szkół  o  uprawnieniach  szkół  publicznych,  niewymienionych  w pkt  1,  
w wysokości 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących zapisanych w uchwale 
budżetowej ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu 
na jednego ucznia, 
4)  niepublicznych  placówek  zapewniających  opiekę  i  wychowanie  uczniom  w  okresie 
pobierania  nauki  poza  miejscem stałego  zamieszkania,  w  wysokości  określonej  w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto w przeliczeniu na jednego ucznia,
5) niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych w wysokości  określonej na jednego 
wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, 
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6) niepublicznych poradni w wysokości określonej na jednego ucznia w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, 
7)  niepublicznych  placówek,  które  zgodnie  z  art.  71b ust.  2a  ustawy o systemie  oświaty 
prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w wysokości określonej na jedno dziecko 
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto, 
8) niepublicznych  innych form wychowania przedszkolnego w wysokości  40% wydatków 
bieżących zapisanych w uchwale budżetowej w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolu 
publicznym prowadzonym przez Miasto, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.

§  3  Podmiot  prowadzący  szkołę  lub  placówkę  niepubliczną  przekazuje  do  
Urzędu Miasta Wydziału Edukacji w terminie do 7 dnia danego miesiąca, informację o liczbie 
uczniów/wychowanków wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, oddzielnie dla każdego 
typu i rodzaju szkoły. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§  4  Dotacja  przekazywana  jest  co  miesiąc  w terminie  do  ostatniego  dnia  danego 
miesiąca na wskazany rachunek bankowy szkoły lub placówki.

§ 5 1. Podmiot dotowany przekazuje do Urzędu Miasta Wydziału Edukacji rozliczenie 
z wykorzystania dotacji za dany rok budżetowy w terminie do dnia 20 stycznia następnego 
roku. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 
2.  Udzielona  dotacja  w  części  niewykorzystanej  do  końca  roku  budżetowego  podlega 
zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miasta do dnia 31 stycznia następnego roku. 
3.  Od  kwoty  dotacji  zwróconej  po  terminie  wskazanym  w  ust.  2  nalicza  się  odsetki  
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 

§ 6 Dotacja  wykorzystana  niezgodnie  z  przeznaczeniem,  pobrana  nienależnie  lub  
w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do Urzędu Miasta wraz z odsetkami liczonymi 
jak  dla  zaległości  podatkowych,  stosownie  do  dyspozycji  art.  252  ustawy  o  finansach 
publicznych.

§ 7 1. Miastu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji 
przyznanych z budżetu Miasta. 
2. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta. 
3.  Zakres  kontroli  obejmuje  sprawdzenie  zgodności  ze  stanem  faktycznym  liczby 
uczniów/wychowanków  wykazywanych  w  informacjach,  o  których  mowa  w  §  3  oraz 
sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 
ust. 3d ustawy o systemie oświaty. 
4.  Podmiot  kontrolowany  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ewidencji  poniesionych 
wydatków  na  daną  szkołę  lub  placówkę  w sposób  umożliwiający  rozliczenie  przyznanej 
dotacji. 
5.  Podmiot  kontrolowany  zobowiązany  jest  do  udostępnienia  wszelkich  dokumentów 
objętych zakresem kontroli. 
6.  Z przeprowadzonych  czynności  kontrolnych  sporządza  się  protokół  podpisywany przez 
kontrolowanego i kontrolującego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
7. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia wyjaśnień i uwag do protokołu 
w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. 
8. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Prezydent Miasta kieruje wystąpienie pokontrolne, 
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w którym informuje o stwierdzonych nieprawidłowościach. 
9.  Podmiot  kontrolowany,  do  którego  zostało  skierowane  wystąpienie  pokontrolne  jest 
zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym powiadomić Prezydenta 
Miasta o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. 

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9 Traci moc uchwała Nr XXXIII/529/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
23  kwietnia  2008  r.  w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych 
przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby 
prawne lub fizyczne.

§ 10 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta  
pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 2008

Uchwała NR LXX/1105/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia fundacji pod firmą „Lubuska Fundacja 
Zachodnie Centrum Gospodarcze” w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym  (t.j.  Dz.U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.),  art.  13  ust.1  ustawy z  dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 
ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991r. 
Nr 46, poz. 203 ze zm.) uchwala się, co następuje. 

§  1  W  uchwale  Nr  LVI/555/2001  Rady  Miejskiej  w  Gorzowie  Wlkp.  z  dnia  
6 czerwca 2001r. w sprawie ustanowienia fundacji pod firmą „Lubuska Fundacja Zachodnie 
Centrum  Gospodarcze”  w  Gorzowie  Wlkp.  zmienionej  uchwałą  Nr  LXXVII/964/2006  
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 października 2006r. wprowadza się następującą 
zmianę – § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Fundator – Miasto Gorzów Wlkp. na realizację celu fundacji przeznacza:
1)  majątek  obejmujący  prawo  własności  nieruchomości  położonych  przy  
ul. Przemysłowej 14-15, składający się z: 
a) zabudowanej halą targową działki gruntu nr 596/17 o pow. 4.699m2 
b) udziału wynoszącego 18281/21610 części w nieruchomości obejmującej działkę Nr 596/18 
o  pow.  828  m2 zabudowaną  pięciokondygnacyjnym,  niepodpiwniczonym  budynkiem 
biurowym, w którym do wyłącznego użytkowania przydzielone są wszystkie pomieszczenia 
położone na I, II, III i IV piętrze wraz z częściami wspólnymi obiektu i innych urządzeń oraz 
wspólnie ze współwłaścicielem część parterową klatek schodowych , 
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2) wkład pieniężny w kwocie 500.000 zł.” 

§ 2 Traci moc uchwała Nr LXXVII/964/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
25  października  2006r.  zmieniająca  uchwałę  Nr  LVI/555/2001  Rady  Miejskiej  
w Gorzowie  Wlkp.  z  dnia  6  czerwca  2001r.  w sprawie  ustanowienia  fundacji  pod firmą 
„Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze” w Gorzowie Wlkp

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2009

Uchwała Nr LXX/1106/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  art.  214  pkt  2  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  
( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) w związku z art. 121 ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – 
Przepisy  wprowadzające  ustawę  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr  152,  poz.1241)  
Rada Miasta uchwala co następuje:

§  1.  W  załączniku  nr  2  –  Plan  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  
i wydatków nimi sfinansowanych, do uchwały budżetowej na 2010 rok Nr LXVI/1063/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. wprowadza się zmiany polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę     188.196 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę  1.074.444 zł

załącznik  nr  2  –  Plan  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  i  wydatków  nimi 
sfinansowanych,  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. 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 i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 2010

Uchwała Nr LXX/1107/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.  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 (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  art.211  ust.1,  art.  212  ust  1,  pkt  1,  2  art.  214  pkt  1,  art.  215  ustawy  z  dnia  
27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (  Dz.  U.  Nr  157,  poz.1240)  
Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę  2.528.891 zł
2.Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę  2.528.891 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  2.528.891 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę  2.528.891 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2010 rok, do uchwały 
budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta  
pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 2011

Uchwała Nr LXX/1108/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  

9



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 3 (193)/2010

5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 i 3, art.215, art.235, art. 236 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) w związku 
z art. 121 ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 152, poz. 1241) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę     531.441 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę     531.441 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę     531.441 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę     531.441 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę       74.864 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę     606.305 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 606.305 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§  3.  Załącznik  nr  3  –  Plan  przychodów  i  wydatków  zakładów  budżetowych,  do 
uchwały budżetowej na 2010 rok Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§  4.  Załącznik  nr  6  –  Wydatki*  na  programy  i  projekty  finansowane  lub 
współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy 
o  finansach  publicznych),  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 1 – Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2010 rok, do uchwały 
budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta 
pok. 218 w godzinach urzędowania.

10



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 3 (193)/2010

Poz. 2012

Uchwała Nr LXX/1109/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. 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 (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze 
zm.) art. 211 ust.1, art. 212 ust 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  
publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) Rada Miasta uchwala  co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  1.567.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę  1.567.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  1.567.000 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę  1.567.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 2013

Uchwała Nr LXX/1110/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.  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 (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze 
zm.) art.211 ust.1, art. 212 ust 1, pkt 2, art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) Rada Miasta uchwala co następuje:
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§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  1.658.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę  1.658.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  1.658.000 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę  1.628.000 zł
3.Zwiększa  sie  wydatki  majątkowe  o  kwotę30.000  zł  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do 
niniejszej uchwały

§ 3. Załącznik nr 1 - Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2010 rok, do uchwały 
budżetowej na 2010 rok Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 
2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1 i 2 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 2014

Uchwała Nr LXX/1111/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.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 (t.j.Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze 
zm.), art.211 ust 1, art.212 ust 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  
publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) oraz art.121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - 
Przepisy  wprowadzające  ustawę  o  finansach  publicznych  (Dz.U.Nr  152,  poz.1241)  Rada 
Miasta uchwala co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę  7.144.609 zł
2.Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę  7.144.609 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  7.144.609 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę  7.144.609 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Załącznik nr 5 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2010-2012,  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
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Gorzowa Wlkp.  z  dnia 18 grudnia 2009r.  otrzymuje  brzmienie  jak w załączniku nr  3 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1, 2 i 3 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 
218 w godzinach urzędowania.

Poz. 2015

Uchwała Nr LXX/1112/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.  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 (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze 
zm.) art.211 ust.1, art. 212 ust 1, pkt 2, art. 214 pkt 1, 3, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) w związku z art. 121 ust. 5 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz.U.Nr 152, poz.1241) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę           573.193 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę    573.193 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę     573.193 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę     573.193 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2010 rok, do uchwały 
budżetowej na 2010 rok Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 
2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§  4.  Załącznik  nr  3  -  Plany  przychodów  i  wydatków  zakładów  budzetowych,  do 
uchwały budżetowej na 2010 rok Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta  
pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 2016

Uchwała Nr LXX/1113/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. 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 (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.), art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę  1.734.673 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę     493.475 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę     493.475 zł
3.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę  1.241.198 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę  1.241.198 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  1.734.673 zł
2. Zmniejsza się wydatki majatkowe o kwotę     306.121 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę     580.561 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3     580.561 zł
4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę  1.460.233 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1.460.233 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§  3.  Załącznik  nr  6  –  Wydatki*  na  programy  i  projekty  finansowane  lub 
współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o 
finansach  publicznych),  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
nr 3 do niniejszej uchwały.
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§ 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 
218 w godzinach urzędowania.

Poz. 2017

Uchwała NR LXX/1114/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 
rok 2010 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Na  podstawie  art.219  ust.1  i  4  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  o  finansach 
publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o  samorządzie  gminnym (t.j.  Dz.U.  z  2001r.  Nr 142,  poz.  1591 ze  zm.)  uchwala  się,  co 
następuje: 

§ 1 W uchwale Nr LXVI/1066/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 
2009r.  w sprawie ustalenia  jednostkowych stawek dotacji  przedmiotowej  na rok 2010 dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. wprowadza się zmianę polegającą na 
tym, że załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie: 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 2018

Uchwała NR LXX/1115/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Myśliborskiej z ustaleniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 
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Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  Nr  80,  poz.  717  ze  zm.),  uchwala  się,  co 
następuje: 

§ 1 Stwierdza się zgodność projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  rejonie  ulicy  Myśliborskiej  sporządzonego  na 
podstawie Uchwały Nr XLII/711/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 
2008r.  w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  miejscowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  
Gorzowa  Wlkp.  w  rejonie  ulicy  Myśliborskiej  z  ustaleniami  Studium  uwarunkowań  
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.,  uchwalonego 
Uchwałą  Nr  XII/131/2003  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  18  czerwca  2003  roku, 
zmienionego Uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 
2006 roku, zmienionego Uchwałą Nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
25 listopada 2009r.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2019

Uchwała NR LXX/1116/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Myśliborskiej.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.  1591, ze zm.),  art.  20 ust.  1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze 
zm.)  w  związku  z  uchwałą  Nr  XLII/711/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
29  października  2008  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  miejscowych  planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Myśliborskiej, po 
stwierdzeniu  zgodności  przyjętych  rozwiązań  z  ustaleniami  Studium  uwarunkowań  
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  uchwalonego 
uchwałą  Nr  XII/131/2003  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  18  czerwca  2003  r., 
zmienionego uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 
2006 r.,  zmienionego  uchwałą  Nr  LXV/1046/2009  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  
25 listopada 2009 r., Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje: 
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Rozdział 1
Przepisy ogólne

§  1.  1.  Zmiana  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  
Gorzowa  Wlkp.  w  rejonie  ulicy  Myśliborskiej,  zwana  dalej  „planem”,  w  granicach 
określonych na rysunku planu obejmuje: 
1) obszar położony na północ od ulicy Myśliborskiej - graniczący od północnego-zachodu  
z ulicą Chorwacką, od północnego-wschodu ulicą Litewską, w obrębie 1 – Chwalęcice; 
2) obszar położony na południe od ulicy Myśliborskiej – graniczący od północnego-wschodu 
z ulicą Myśliborską, w obrębie 7 – Chróścik. 
2. W planie nie określa się: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu na brak takich dóbr kultury; 
2)  granic  i  sposobów  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 - 
ze względu na brak takich terenów lub obiektów; 
3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na 
brak potrzeby wyznaczania takich przestrzeni. 

§  2.  1.  Integralną  częścią  planu  jest  rysunek  planu  w  skali  1:  1000,  stanowiący 
załącznik Nr 1 do uchwały. 
2. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 
3. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik 
Nr 3 do uchwały. 

§  3.  1.  Następujące  oznaczenia  graficzne  na  rysunku  planu  są  obowiązującymi 
ustaleniami planu: 
1) granice obszarów objętych planem; 
2)  linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach 
zagospodarowania tożsame z granicami planu; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) symbole terenów; 
5) akcenty architektoniczne; 
6) dominanty; 
7) miejsca głównych wjazdów; 
8) dane wymiarowe. 
2. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny. 

§ 4 Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1)  akcent  architektoniczny  –  część  obiektu  budowlanego  wymagająca  indywidualnego 
rozwiązania architektonicznego; 
2)  dominanta  –  element  kompozycji  urbanistycznej  w  postaci  wyeksponowanego  
w  przestrzeni  obiektu  budowlanego  lub  jego  części,  stanowiącego  punkt  orientacyjny  
w przestrzeni miejskiej; 
3) działka budowlana – nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy 
geometryczne,  dostęp  do  drogi  publicznej  oraz  wyposażenie  w  urządzenia  infrastruktury 
technicznej  spełniają  wymogi  realizacji  obiektów  budowlanych  wynikające  z  odrębnych 
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przepisów i aktów prawa miejscowego - zgodnie z definicją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.); 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia,  której nie może przekroczyć żaden nadziemny 
element  budynku  za  wyjątkiem  gzymsów,  okapów  dachów,  balkonów,  wykuszy,  galerii, 
tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, elementów odwodnienia. Gzymsy i okapy 
nie mogą przekroczyć nieprzekraczalnej linii zabudowy o więcej niż 0,8 m, natomiast części 
budynku, takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy - o więcej 
niż 1,3 m; 
5)  nośnik  reklamowy  –  budowla  służąca  reklamie  wraz  z  elementami  konstrukcyjnymi  
i zamocowaniami; 
6) obiekty usługowe handlu wielkopowierzchniowego – obiekty usługowe obejmujące lokale 
handlowe lub samodzielne obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²; 
7) ogrodzenie ażurowe – ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% 
powierzchni całkowitej ogrodzenia; 
8) plan – tekst niniejszej uchwały i rysunek planu; 
9)  powierzchnia  zabudowy  –  powierzchnia  zabudowy  wszystkich  budynków  i  obiektów 
kubaturowych  istniejących  i  projektowanych  zlokalizowanych  na  działce  budowlanej, 
wyznaczona  przez  rzut  poziomy  budynku,  mierzona  po  zewnętrznym  obrysie  ścian 
kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys 
kondygnacji przyziemnej. Do powierzchni zabudowy zalicza się również prześwity, przejścia 
oraz rampy. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani 
ich  części  niewystających  ponad  powierzchnię  terenu,  ani  powierzchni  elementów 
drugorzędnych, np. daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego; 
10)  rysunek  planu  –  graficzny  zapis  planu,  stanowiący  załącznik  Nr  1  do  uchwały, 
zawierający obowiązujące elementy ustaleń i elementy informacyjne; 
11)  teren  –  część  obszaru  objętego  planem  o  określonym  przeznaczeniu  i  zasadach 
zagospodarowania  wyznaczona  na  rysunku  planu  liniami  rozgraniczającymi,  oznaczona 
symbolem; 
12)  wskaźnik  dopuszczalnej  powierzchni  zabudowy  –  nieprzekraczalny  parametr 
wykorzystania działki budowlanej lub zabudowanej, liczony wg wzoru: D = P/T x 100 (%), 
gdzie:  D  -  wskaźnik  dopuszczalnej  powierzchni  zabudowy,  P  -  łączna  powierzchnia 
zabudowy liczona według zasad określonych w pkt 9, T - powierzchnia całkowita działki 
budowlanej. 

Rozdział 2
Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem UC

§  5.  1.  Obowiązuje  następujące  przeznaczenie  terenów  wyznaczonych  liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu: 
1) teren usług komercyjnych, w tym obiektów usługowych handlu wielkopowierzchniowego 
– na północ od ulicy Myśliborskiej, oznaczony symbolem 1UC; 
2) teren usług komercyjnych, w tym obiektów usługowych handlu wielkopowierzchniowego 
– na południe od ulicy Myśliborskiej, oznaczony symbolem 2UC. 
2. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie zagospodarowania terenów: 
1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy – 60%; 
2) teren biologicznie czynny – co najmniej 20% powierzchni działki; 
3)  lokalizacja  zabudowy  zgodnie  z  oznaczeniem  nieprzekraczalnych  linii  zabudowy 
określonych na rysunku planu, z uwzględnieniem: 
a)  sytuowania  elewacji  frontowych  na  terenie  1UC równolegle  do  wskazanej  na  rysunku 
planu nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ulicy Litewskiej, 
b)  sytuowania  elewacji  frontowych  na  terenie  2UC równolegle  do  wskazanej  na  rysunku 
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planu nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ulicy Myśliborskiej; 
4)  lokalizacja  głównych  wejść do budynków na  terenie  1UC w miejscach wyznaczonych 
przez wskazane na rysunku planu osie widokowe lub na przedłużeniu osi widokowych; 
5) lokalizacja  akcentów architektonicznych w miejscach wskazanych na rysunku planu –  
z dopuszczeniem przesunięcia względem miejsca wskazanego na rysunku planu do 30 m; 
6) lokalizacja dominant w miejscach wyznaczonych przez wskazane na rysunku planu osie 
widokowe lub na przedłużeniu osi widokowych – z dopuszczeniem przesunięcia względem 
miejsca wskazanego na rysunku planu do 20 m; 
7) zakaz lokalizacji ramp towarowych i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych od północnej 
strony terenu 1UC i od południowej i północnej strony terenu 2UC; 
8)  dopuszczenie  lokalizacji  zabudowy na  wspólnej  granicy  sąsiadujących  ze  sobą działek 
budowlanych w przypadku ich łącznego zagospodarowania; 
9) w projekcie zagospodarowania terenu należy dążyć do ochrony istniejącego drzewostanu. 
3. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy: 
1) wysokość budynków – od 8 do 12 m, z wyłączeniem miejsc występowania dominanty,  
gdzie obowiązuje wysokość od 10 do 14 m; 
2) różnica wysokości pomiędzy budynkiem a dominantą powinna wynosić nie mniej niż 2 m; 
3) dachy o nachyleniu połaci do 15°; 
4) kompleksowe rozwiązanie architektoniczne elewacji frontowych zlokalizowanych: 
a) na terenie 1UC – od strony ulicy Chorwackiej i ulicy Litewskiej, 
b) na terenie 2UC – od strony ulicy Myśliborskiej; 
5) materiały wykończeniowe elewacji: jasne tynki lub elementy wykończeniowe w kolorze 
naturalnego  piaskowca,  materiały  tradycyjne  (ceramika,  kamień,  drewno)  w  naturalnych 
kolorach, stal, szkło – zakaz stosowania materiałów typu siding, blachy faliste i trapezowe. 
4. Obowiązują następujące ustalenia w zakresie podziału działek: 
1) zakaz podziału terenu 2UC; 
2) minimalna powierzchnia działki budowlanej na terenie 1UC – 1,5 ha; 
3) minimalna szerokość boku działki budowlanej na terenie 1UC od strony ulicy Litewskiej – 
130 m; 
4)  minimalny kąt  nachylenia  granic  wydzielanych  działek  budowlanych  na  terenie  1UC  
w stosunku do pasa drogowego ulicy Litewskiej – 85°; 
5) dopuszczenie wydzielenia  działek o parametrach innych niż wskazane w punktach 2-4, 
przeznaczonych pod lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
5. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 
1) zieleń urządzoną; 
2) elementy małej architektury; 
3) nośniki reklamowe; 
4)  urządzenia  komunikacji  w postaci  dróg wewnętrznych,  dojazdów,  zatok  postojowych  
i parkingów; 
5) wbudowane w obiekty usługowe garaże wielopoziomowe; 
6) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

§  6  Obowiązują  następujące  ustalenia  dotyczące  ochrony  i  kształtowania  ładu 
przestrzennego:
1) zakaz lokalizacji nadziemnych sieci infrastruktury technicznej; 
2) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń ażurowych; 
3) zakaz lokalizacji prefabrykowanych ogrodzeń betonowych i żelbetowych; 
4)  nakaz  uwzględnienia  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  w  kształtowaniu  zabudowy  
i urządzeń komunikacji. 
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§  7  Obowiązują  następujące  ustalenia  dotyczące  ochrony  środowiska,  przyrody  
i krajobrazu kulturowego:
1)  nakaz  utwardzenia  i  skanalizowania  powierzchni  narażonych  na  zanieczyszczenie 
substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi; 
2) nakaz oczyszczenia ścieków opadowych z powierzchni utwardzonych,  w szczególności 
placów, parkingów i dróg przed ich odprowadzeniem; 
3) zakaz zrzutu zanieczyszczeń biogennych, organicznych i toksycznych do gruntu; 
4) zakaz lokalizacji funkcji zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 
5) nakaz urządzenia zieleni na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych; 
6) nakaz lokalizacji pasa zieleni wysokiej i średniowysokiej o szerokości nie mniejszej niż 3,0 
m wzdłuż południowych granic terenu 2UC; 
7) dopuszczenie lokalizacji zbiorników wodnych, w szczególności zbiorników retencyjnych, 
zbiorników wyrównawczych, oczek wodnych, przeciwpożarowych zbiorników wodnych; 
8)  dopuszczenie  retencjonowania  oraz  późniejsze  zagospodarowanie  na  terenie  działki 
budowlanej: 
a)  wód  opadowych  z  dachów  i  powierzchni  nieutwardzonych  niezagrożonych 
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi i chemicznymi, 
b) oczyszczonych ścieków opadowych z powierzchni utwardzonych; 
9)  rekultywacja  terenu,  zgodnie  z  przepisami  odrębnymi,  w  przypadku  stwierdzenia 
zanieczyszczenia gleby lub ziemi; 
10) zakaz emisji zanieczyszczeń i hałasu ponad poziom określony przepisami odrębnymi. 

§ 8 Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków:
1)  w  przypadku  natrafienia,  podczas  prowadzenia  robót  budowlanych  lub  ziemnych,  na 
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem - nakaz wstrzymania 
wszelkich robót, zabezpieczenia przedmiotu posiadającego cechy zabytku oraz miejsca jego 
odkrycia,  oraz  niezwłocznego  zawiadomienia  wojewódzkiego  konserwatora  zabytków,  
a jeżeli nie jest to możliwe - prezydenta miasta – zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)  w  przypadku  dokonania  odkrycia  kopalnych  szczątków  roślin  i  zwierząt  -  nakaz 
niezwłocznego zawiadomienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a jeżeli nie jest to 
możliwe - prezydenta miasta – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 9 Obowiązują następujące ustalenia dotyczące komunikacji i parkowania pojazdów:
1) dojazd do terenu 1UC – na zasadzie: 
a)  dojazdu z ulicy Litewskiej  -  główne wjazdy dla  klientów w miejscach wskazanych  na 
rysunku planu, 
b) dopuszczenia dojazdu z ulicy Chorwackiej; 
2) dojazd do terenu 2UC – na zasadzie: 
a) dojazdu z ulicy Myśliborskiej wyłącznie na zasadzie prawoskrętu w miejscu wskazanym na 
rysunku planu lub innym wskazanym przez zarządcę drogi, 
b)  dopuszczenia  dojazdu od strony ulicy Brukselskiej  i  z  ulicy  Londyńskiej  przez  tereny 
sąsiadujące z objętymi planem – w przypadku spełnienia prawnych uwarunkowań dojazdu; 
3)  dopuszczenie  wewnętrznej  obsługi  komunikacyjnej  poszczególnych  terenów  poprzez 
niepubliczne  drogi  dojazdowe  wewnętrzne  lub  ciągi  pieszo-jezdne,  z  możliwością 
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej; 
4) nakaz zapewnienia w granicach własnej działki budowlanej odpowiedniej ze względu na 
funkcję i wielkość obiektu ilości miejsc postojowych dla pojazdów użytkowników stałych i 
przebywających okresowo oraz miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych; 
5)  ustala  się  wskaźniki  do  obliczania  zapotrzebowania  inwestycji  na  miejsca  postojowe,  
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o których mowa w pkt 4: 
a) dla obiektów handlowych o powierzchni do 2000 m2 – nie mniej niż 4 miejsca postojowe 
na 100 m2 powierzchni sprzedaży i 35 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy, 
b) dla obiektów handlowych wielkopowierzchniowych – nie mniej niż 35 miejsc postojowych 
na 1000 m2 powierzchni sprzedaży i 35 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy, 
c) dla obiektów usługowych innych niż wymienione w lit. a – b – nie mniej niż 1,5 miejsca  
postojowego na 100 m2 powierzchni użytkowej; 
6) lokalizacja miejsc postojowych w zieleni; dla parkingów naziemnych ustala się wskaźniki: 
na 6 miejsc  postojowych nie  mniej  niż  1 drzewo wraz z  pasem zieleni  niskiej  pomiędzy 
pasami stanowisk w proporcji nie mniej niż 1,5 m2 na 1 miejsce parkingowe dla samochodu 
osobowego. 

§  10  Obowiązują  następujące  ustalenia  dotyczące  systemów  infrastruktury 
technicznej:
1)  dopuszczenie  sieci  i  urządzeń infrastruktury technicznej  towarzyszącej  inwestycjom na 
poszczególnych terenach; 
2) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, na warunkach zarządcy sieci; 
3)  odprowadzanie  ścieków  sanitarnych  do  miejskiego  systemu  kanalizacji  sanitarnej,  na 
warunkach zarządcy sieci; 
4)  odprowadzenie  wód  opadowych  i  roztopowych  do  miejskiego  systemu  kanalizacji 
deszczowej,  na  warunkach  zarządcy  sieci  lub  ich  retencjonowanie  na  terenie  działki 
budowlanej zgodnie z ustaleniami §7 pkt 8; 
5) zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej w ulicy 
Myśliborskiej – Szczecińskiej; 
6) zaopatrzenie w energię cieplną z miejskiej sieci ciepłowniczej na warunkach zarządcy sieci 
lub z indywidualnych urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń; 
7) zaopatrzenie w energię elektryczną: 
a) terenu 1UC - z planowanych poza obszarem objętym planem stacji transformatorowych 
15/0,4kV, 
b)  terenu  2UC  -  z  istniejącej  poza  obszarem  objętym  planem  stacji  transformatorowej 
15/0,4kV (KIM S - 11019) lub z istniejącego w ulicy Myśliborskiej złącza 15kV S-11031 
oraz  z  nowoprojektowanych  stacji  transformatorowych  wykonanych  jako  obiekty 
wbudowane;
8)  obsługa  telekomunikacyjna  z  sieci  telekomunikacyjnych  zlokalizowanych  w  ulicy 
Myśliborskiej;
9)  dopuszczenie  przeniesienia  istniejących  sieci  lub  urządzeń  infrastruktury  technicznej  
w  przypadku  kolizji  projektowanego  zagospodarowania  z  istniejącymi  elementami 
infrastruktury technicznej. 

§  11  Do  czasu  realizacji  funkcji  zgodnych  z  planem  dopuszcza  się  tymczasowe 
zagospodarowanie,  urządzenie i  dalsze użytkowanie istniejących w południowo-zachodniej 
części terenu 1UC ogrodów działkowych.

Rozdział 3
Przepisy końcowe

§ 12 Dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie określa się wysokość stawki 
procentowej stanowiącej podstawę do określenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem 
przez  właściciela  albo  użytkownika  wieczystego  nieruchomości,  której  wartość  wzrosła  
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w związku z uchwaleniem planu, na 30%.

§ 13 W obszarze objętym planem tracą moc uchwały:
1) Nr LXXI/710/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie 
uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  
w Gorzowie Wlkp. na północ od ulicy Myśliborskiej  (Dz. Urz.  Woj.  Lubuskiego z dnia  
10 kwietnia 2002 r. Nr 37, poz. 508); 
2) Nr XIV/204/2007 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 27 czerwca 2007 r.  w sprawie 
uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru 
położonego  
w Gorzowie Wlkp. na północ od ulicy Myśliborskiej  (Dz. Urz.  Woj.  Lubuskiego z dnia  
24 lipca 2007 r. Nr 76, poz. 1077); 
3)  Nr  XIII/162/2003  Rady  Miasta  w Gorzowie  Wlkp.  z  dnia  2  lipca  2003 r.  w sprawie 
uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  
w Gorzowie Wlkp. na południe od ulicy Myśliborskiej (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia  
2 października 2003 r. Nr 78, poz. 1159). 

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXX/1116/2010

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Z dnia 31 marca 2010r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczące 
terenu objętego zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Myśliborskiej

W  dniu  24  listopada  2009  r.,  na  podstawie  art.  17  pkt  10  ustawy  z  dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
ze zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz U. Nr 199 poz. 1227, ze zm.), w związku z uchwałą Nr XLII/711/2008 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzowa Wlkp.  w  rejonie 
ulicy  Myśliborskiej,  Prezydent  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  podał  do  publicznej  wiadomości 
informację  o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  zmiany  miejscowych  planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Myśliborskiej, wraz 
z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko,  w  dniach  od  3  grudnia  2009  r.  do  
24 grudnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

W wyznaczonym do dnia 14 stycznia 2010 r. terminie nie wniesiono żadnych uwag.
Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.), w związku z brakiem 
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uwag  do  projektu  zmiany  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Myśliborskiej, Rada Miasta Gorzowa Wlkp. nie rozstrzyga 
o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXX/1116/2010

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Z dnia 31 marca 2010r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,zgodnie z 

przepisami o finansach publicznych dotyczące terenu objętego zmianą miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy 

Myśliborskiej

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  Nr  80  poz.  717,  ze  zm.)  
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga, co następuje: 

§ 1 Brak treści
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie  
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), zadania własne gminy. 
2. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych oraz energii realizowane 
będą  w  sposób  określony  w  art.  7  ust.  1  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  Prawo 
energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.), zgodnie z planami 
rozwoju. 
3. W zakresie realizacji: 
1)  sieci  wodociągowej  i  kanalizacji  sanitarnej  -  przewiduje  się  budowę  sieci  w  drogach 
publicznych (poza obszarem objętym planem) jako zadanie realizowane ze środków Miasta, 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.,  kredytów,  obligacji  oraz  środków 
pomocowych; 
2)  kanalizacji  deszczowej  -  przewiduje  się  budowę  sieci  w  drogach  publicznych  
(poza obszarem objętym planem) jako zadanie realizowane ze środków Miasta,  kredytów, 
obligacji oraz środków pomocowych; 
3)  budowy  dróg  publicznych,  ul.  Chorwackiej  i  ul.  Litewskiej  (poza  obszarem  objętym 
planem) i przebudowy ul. Myśliborskiej (poza obszarem objętym planem) – przewiduje się 
realizację  tych  inwestycji  (wraz  z  odwodnieniem,  chodnikami  ścieżką  rowerową  
i  oświetleniem)  ze  środków  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  kredytów,  obligacji  oraz  środków 
pomocowych. 
4. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.  
w rejonie ulicy Myśliborskiej  nie rodzi nowych skutków finansowych dla Miasta - zakres 
realizacji obowiązkowej infrastruktury na obszarze poza zakresem objętym zmianą planów 
regulują  plany  obowiązujące.  Na  obszarach  opracowania  1  UC  i  2UC  koszty  budowy 
infrastruktury poniesie realizujący inwestycje właściciel terenu. 
5.  Wypłata  odszkodowania  Polskiemu  Związkowi  Działkowców  za  prawo  do  gruntów  
i  nasadzenia  (część  działki  1/1  i  część  działki  1327/2  w  obszarze  1  UC)  odbędzie  się  
w związku z planowaną, zgodnie z planem obowiązującym, realizacją ul. Chorwackiej. PZD 
może otrzymać od Miasta w wyniku rozliczeń grunt o zrównoważonej wartości, co obniży 
koszty  Miasta  związane  z  likwidacją  ogrodów  działkowych  na  tym  terenie.  Rozliczenie 
odbywać się będzie mogło na warunkach Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 o zmianie ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
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6. Sieć energetyczna, telekomunikacyjna i gazociąg realizowane będą przez przedsiębiorstwa 
posiadające  koncesję.  Projektowana  zmiana  planów  miejscowych  w  przedmiotowych 
obszarach nie wywołuje skutków finansowych dla Miasta w tym zakresie. 

§ 2 Nie ustala się szczegółowego harmonogramu rea1izacji inwestycji.

Poz. 2020

Uchwała NR LXX/1117/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. pomiędzy strefą przemysłową a 

granicą miasta

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1 Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  obszaru  położonego  w  Gorzowie  Wlkp.  pomiędzy  strefą  przemysłową,  
a granicą miasta.

§ 2 Granice obszaru objętego uchwałą przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały.

§  3.  1.  Przedmiotem  opracowania  planu  jest  określenie  zasad  zabudowy  
i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na funkcje produkcyjne, składów, magazynów, 
usług,  oczyszczalni  ścieków,  utylizacji  odpadów,  lasów,  mieszkalnictwa  jednorodzinnego, 
komunikacji  oraz  wynikające  z  istniejących  uwarunkowań  przestrzennych  i  zgłoszonych 
wniosków. 
2. Zakres ustaleń planu: 
1)  przeznaczenie  terenów  oraz  linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
7)  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; 
8)  szczegółowe  zasady  i  warunki  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych  planem 
miejscowym; 
9) szczególne  warunki  zagospodarowania  terenów oraz ograniczenia  w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy; 
10)  zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  komunikacji  i  infrastruktury 

24



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 3 (193)/2010

technicznej; 
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
Ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

uwaga:  załącznik  do  uchwały  znajduje  się  do  wglądu  w Biurze  Rady Miasta  pok.  218  
w godzinach urzędowania.

Poz. 2021

Uchwała NR LXX/1118/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy Al. 11 Listopada,

 a rzeką Wartą

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 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  zmiany  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  m.  Gorzowa  Wlkp.  w  rejonie  Al.  11  Listopada 
uchwalonego  Uchwałą  Nr  XVIII/195/2003  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
29 października 2003r.

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

§ 3. 1. Przedmiotem opracowania planu jest przeznaczenie terenu na funkcję: usług 
turystyki, sportu i rekreacji, usług, mieszkaniową, obsługi komunikacji w tym komunikacji 
wodnej,  tereny  zieleni  urządzonej  oraz  inne  wynikające  z  istniejących  uwarunkowań 
przestrzennych i zgłoszonych wniosków. 
2. Zakres ustaleń planu: 
1)  przeznaczenie  terenów  oraz  linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej; 
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6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
7)  granice  i  sposoby  zagospodarowania  terenów  lub  obiektów  podlegających  ochronie 
ustalonych  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  w  tym  terenów  narażonych  na 
niebezpieczeństwo  powodzi,  
a także terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 
8)  szczegółowe  zasady  i  warunki  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych  planem 
miejscowym; 
9)  szczegółowe  warunki  zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  ich  użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy; 
10)  zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  komunikacji  i  infrastruktury 
technicznej; 
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowy, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
Ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

uwaga:  załącznik  do  uchwały  znajduje  się  do  wglądu  w Biurze  Rady Miasta  pok.  218  
w godzinach urzędowania.

Poz. 2022

Uchwała NR LXX/1119/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Jagiełły 9 - 
Dąbrowskiego 35 w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały 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,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  
nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 
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§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Jagiełły  9  -  Dąbrowskiego  35,  której  pełnomocnikiem  jest  Zespół  Zarządców 
Nieruchomości WAM Sp. z o.o. ul. Chopina 52 66-400 Gorzów Wlkp., dotacji w kwocie 146 
903, 00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzy złote) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wykonania remontu elewacji.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2023

Uchwała NR LXX/1120/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Łokietka 11A 
- Chrobrego 5 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały 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,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  
nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Łokietka 11A - Chrobrego 5, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 3 Oddział 
Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej  w Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w kwocie  7  797,  00  zł  
(słownie:  siedem tysięcy siedemset  dziewięćdziesiąt  siedem złotych)  z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej remontu elewacji wraz z kolorystyką. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
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Poz. 2024

Uchwała NR LXX/1121/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. 30-go 
Stycznia 24 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały 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,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  
nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. 30-go Stycznia 24, której  pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 3 Oddział  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w  kwocie  3  241,  00  zł  
(słownie:  trzy  tysiące  dwieście  czterdzieści  jeden  złotych)  z  przeznaczeniem  na 
dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej remontu elewacji wraz z kolorystyką.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2025

Uchwała NR LXX/1122/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Armii Polskiej 
37 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
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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,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  
nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Armii Polskiej  37, której  pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 3 Oddział  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w  kwocie  5  119,  00  zł  
(słownie:  pięć  tysięcy  sto  dziewiętnaście  złotych)  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie 
wykonania dokumentacji projektowej na remont elewacji wraz z kolorystyką.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2026

Uchwała NR LXX/1123/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Armii Polskiej 
39 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały 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,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  
nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Armii Polskiej  39, której  pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 3 Oddział  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w  kwocie  80  550,  00  zł  
(słownie:  osiemdziesiąt  tysięcy  pięćset  pięćdziesiąt  złotych  )  z  przeznaczeniem  na 
dofinansowanie wykonania remontu elewacji.
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§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2027

Uchwała NR LXX/1124/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Lokali Użytkowych i Mieszkalnych "LAS" 
kamienicy przy ul. Mieszka I 57 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały 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,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  
nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§  1  Rada  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  udziela  Wspólnocie  Lokali  Użytkowych  
i Mieszkalnych "LAS" kamienicy przy ul. Mieszka I 57, którj pełnomocnikiem jest Arkada 
Sp. z o.o. ul.  Kazimierza Wielkiego 61 GorzówWlkp.,  dotacji  w kwocie 153 000, 00 zł  
(słownie:  sto  pięćdziesiąt  trzy  tysiące  złotych)  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie 
wykonania remontu elewacji.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
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Poz. 2028

Uchwała NR LXX/1125/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 61
 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały 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,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  
nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Mieszka  I  61,  której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr  1  Oddział  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w  kwocie  16  940,00  zł  
(słownie:  szesnaście  tysięcy  dziewięćset  czterdzieści  złotych)  z  przeznaczeniem  na 
dofinansowanie wykonania remontu elewacji.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2029

Uchwała NR LXX/1126/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 62 
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały 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 
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lubuskiego,  położonych  w  granicach  administracyjnych  miasta  Gorzowa  Wlkp.  oraz 
określenia  form  i  zasad  ich  udzielania,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  
nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Mieszka  I  62,  której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr  1  Oddział  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w  kwocie  40  342,  00  zł  
(słownie:  czterdzieści  tysięcy  trzysta  czterdzieści  dwa  złote)  z  przeznaczeniem  na 
dofinansowanie wykonania remontu elewacji.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2030

Uchwała NR LXX/1127/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 63 
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały 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,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  
nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Mieszka  I  63,  której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr  1  Oddział  Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.,  dotacji  w kwocie 19 110, 00 zł  (słownie: 
dziewiętnaście tysięcy sto dziesięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania 
remontu elewacji.
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§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2031

Uchwała NR LXX/1128/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 64 
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały 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,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  
nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Mieszka  I  64,  której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr  1  Oddział  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w  kwocie  29  826,  00  zł  
(słownie:  dwadzieścia  dziewięć  tysięcy  osiemset  dwadzieścia  sześć  złotych)  
z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania remontu elewacji.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
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Poz. 2032

Uchwała NR LXX/1129/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 64 
A w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały 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,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  
nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Mieszka  I  64  A,  której  pełnomocnikiem jest  Kierownik  ADM nr  1  Oddział  Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.,  dotacji  w kwocie 43 560, 00 zł  (słownie: 
czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wykonania remontu elewacji.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2033

Uchwała NR LXX/1130/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 65 
A w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz.  1568 ze zm.)
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
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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,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  
nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Mieszka  I  65  A,  której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr1  Oddział  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w  kwocie  56  616,  00  zł  
(słownie:  pięćdziesiąt  sześć  tysięcy  sześćset  szesnaście  złotych)  z  przeznaczeniem  na 
dofinansowanie wykonania remontu elewacji.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2034

Uchwała NR LXX/1131/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 70 
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały 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,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  
nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Mieszka  I  70,  której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr  1  Oddział  Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.,  dotacji  w kwocie 39 303, 00 zł  (słownie: 
trzydzieści  dziewięć  tysięcy  trzysta  trzy  złote)  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie 
wykonania remontu elewacji.
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§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2035

Uchwała NR LXX/1132/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego

Na  podstawie  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (t.j.  Dz.U.  z  2004r.  Nr 261,  poz.2603 ze zm.)  oraz §2 ust.4  uchwały  
Nr  VIII/97/2007  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21  marca  2007r.  w  sprawie  zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz.504) 
zmienionej uchwałą Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
(Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  78,  poz.1117),  Nr  XXIII/333/2007  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 134, poz.1885) oraz 
Nr  XXXVI/561/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  maja  2008r.  
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62 poz.1064) uchwala się, co następuje: 

§ 1 Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z Miejskim Zakładem Komunikacji w Gorzowie Wlkp., umowy najmu lokalu użytkowego  
o pow.117,73m² usytuowanego w budynku przy ul. Drzymały 10, na czas nieoznaczony -  
z przeznaczeniem na Centrum Obsługi Klienta. Stawka czynszu netto za najem lokalu wynosi 
8,01zł/m² miesięcznie.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2036

Uchwała NR LXX/1133/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego
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Na  podstawie  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (t.j.  Dz.U.  z  2004r.  Nr 261,  poz.2603 ze zm.)  oraz §2 ust.4  uchwały  
Nr  VIII/97/2007  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21  marca  2007r.  w  sprawie  zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz.504) 
zmienionej  uchwałami  Nr  XIV/195/2007  z  dnia  27  czerwca  2007r.  (Dz.  Urz.  Woj. 
Lubuskiego Nr 78, poz.1117), Nr XXIII/333/2007 z dnia 21 listopada 2007r. (Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego  Nr  134,  poz.1885)  oraz  Nr  XXXVI/561/2008  z  dnia  28  maja  2008r.  
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62 poz.1064) uchwala się, co następuje: 

§ 1 Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego z fundacją ART FUNDACJA, usytuowanego w budynku 
przy ul.  Chrobrego 33, o pow. 26,2m²,  na czas nieoznaczony - z przeznaczeniem na cele 
biurowe. Stawka czynszu netto za najem lokalu wynosi 3zł/m² miesięcznie.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2037

Uchwała NR LXX/1134/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego

Na  podstawie  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (t.j.  Dz.U.  z  2004r.  Nr 261,  poz.2603 ze zm.)  oraz §2 ust.4  uchwały  
Nr  VIII/97/2007  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21  marca  2007r.  w  sprawie  zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz.504) 
zmienionej  uchwałami  Nr  XIV/195/2007  z  dnia  27  czerwca  2007r.  (Dz.  Urz.  Woj. 
Lubuskiego Nr 78, poz.1117), Nr XXIII/333/2007 z dnia 21 listopada 2007r. (Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego  Nr  134,  poz.1885)  oraz  Nr  XXXVI/561/2008  z  dnia  28  maja  2008r.  
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62 poz.1064) uchwala się, co następuje: 

§ 1 Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
usytuowanego na parterze budynku przy ul. Łokietka 8, o pow.77,5m² na czas nieoznaczony - 
z  przeznaczeniem  na  siedzibę  Związku.  Stawka  czynszu  netto  za  najem  lokalu  wynosi 
0,52zł/m² miesięcznie.

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

Krystyna Sibińska 

Poz. 2038

Uchwała NR LXX/1135/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu garażu

§ 1 Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z Władysławem Nowakiem umowy najmu garażu o pow.10,4m² usytuowanego na działce  
nr 225, przy ul. Mieszka I,  na czas nieoznaczony.  Stawka czynszu netto  za najem lokalu 
wynosi 4,45zł/m² miesięcznie.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2039

Uchwała NR LXX/1136/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.2c ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603  
ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1 Wyraża  się  zgodę na odstąpienie przez Prezydenta Miasta  Gorzowa Wlkp. od 
żądania zwrotu udzielonej  Adamowi i  Marzenie Kaczmarek bonifikaty od ceny sprzedaży 
lokalu  mieszkalnego  Nr  4  w  budynku  przy  ul.Kolejowej  7  -  pod  warunkiem 
udokumentowania  do  dnia  30.06.2010r.  wydatków  na  rozbudowę  i  remont  domu  przy 
ul.Zielenieckiej 2a, dokonanych od 06.10.2008r. na kwotę 120.000zł - równą cenie uzyskanej 
ze sprzedaży lokalu.

§  2  W  przypadku  nie  spełniania  warunku  określonego  §1  -  Adam  i  Marzena 
Kaczmarek  zobowiązani  będą  do  zwrotu  kwoty  równej  bonifikacie  po  jej  waloryzacji 
udzielonej im przy sprzedaży lokalu przy ul.Kolejowej 7/4.
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§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2040

Uchwała NR LXX/1137/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2010 
rok.

Na podstawie § 96 ust.3 uchwały Rady Miasta Nr VII/58/2003 Gorzowa Wlkp. z dnia 
17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz.Urz.Woj.Lub.Nr 9 poz.174
z dnia 21 lutego 2003r. ze zm.) uchwala się co następuje: 

§  1  Rada  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  przyjmuje  do  realizacji  plan  pracy  Komisji 
Rewizyjnej na 2010 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2041

Uchwała NR LXX/1138/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

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: 

§ 1 Skargę Pana Jerzego Suchockiego uznaje się za bezzasadną- uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza sie Przewodniczącej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
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§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Załącznik do uchwały Nr LXX/1138/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010r.

Uzasadnienie

Komisja  Gospodarki  i  Rozwoju  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  posiedzeniach  
w  dniach  02.02.2010r.  i  29.03.2010r.  rozpatrywała  skargę  Pana  Jerzego  Suchockiego  na 
niezgodne z  prawem działanie  Prezydenta  Miasta  Gorzowa Wlkp.  w sprawie  odwołania  
z  funkcji  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego.  Odnosząc  się  do  zarzutów 
przedstawionych w skardze z dnia 02.12.2009r., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
dla Miasta Gorzowa Wlkp. stanowi powiatową administrację zespoloną zgodnie z art.33a i b 
ustawy z dn. 05.06.1998r. o sam. powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 ze zm.)  
Jest  on  organem  administracji  rządowej  pozostającym  pod  zwierzchnictwem  Prezydenta, 
działającym jednak we własnym imieniu.

Zgodnie  z  art.86  ustawy  Prawo  budowlane,  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru 
Budowlanego  dla  miasta  Gorzowa Wlkp.  powołuje  i  odwołuje  Prezydent  Miasta  spośród 
kandydatów  wskazanych  przez  Wojewódzkiego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego.  
Ze względu na toczące się w tej  sprawie postępowanie karne nie ma obecnie podstaw do 
odwołania Pana Adama Migdalczyka z pełnionej funkcji. W związku z powyższym skargę 
Pana Jerzego Suchockiego uznano za bezzasadną.

Poz. 2042

Uchwała NR LXX/1139/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010 r.

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: 

§ 1 Skargę Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Obotrycka 9 w Gorzowie Wlkp. uznaje się za 
zasadną- uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza sie Przewodniczącej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Załącznik do uchwały Nr LXX/1139/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2010r.

Uzasadnienie

Komisja Budżetu i  Finansów Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. na posiedzeniu  w dniu 
29.03.2010r.  rozpatrywała  skargę  Wspólnoty  Mieszkaniowej  ul.  Obotrycka  9  
w Gorzowie Wlkp. na nieterminowe rozpatrzenie pisma złożonego dnia 10 czerwca 2009r.  
W  przeprowadzonym  postępowaniu  wyjaśniającym  stwierdzono,  iż  wniosek  nie  został 
rozpatrzony  w  terminie  ze  względu  na  brak  należytej  staranności  wykazanej  przez 
poprzedniego  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków.  Między  innymi  z  tego  też  powodu 
rozwiązano  umowę  o  pracę  z  tym  pracownikiem.  W  związku  
z powyższym w tej części skargę uznano za zasadną. 

Ponadto  Komisja  stwierdziła  iż,  pismem  z  dnia  14/10/2008r.  nr  WAB.MKZ.JS-
7360/84/08, powiadomiono Wspólnotę o pozytywnej opinii komisji do spraw dotacji na prace 
konserwatorskie,  restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, dotyczącej  dotacji  na przeprowadzenie prac konserwatorskich,  restauratorskich  
i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przewidzianych na rok 
2009. Jednakże informacja taka nie jest jednoznaczna z przyznaniem dotacji finansowej, która 
mogła  być  udzielona  dopiero  po  podziale  środków  budżetu  miasta  oraz  po  przyznaniu 
środków  finansowych  do  dyspozycji  Miejskiemu  Konserwatorowi  Zabytków.  Mała  ilość 
środków finansowych,  nie  pozwalała  na udzielenie  wszystkim wnioskodawcom dotacji  na 
prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do 
rejestru zabytków.
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INFORMACJE
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Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

Przewodnicząca Rady Miasta
Krystyna Sibińska

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Grażyna Wojciechowska

Paweł Leszczyński
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
Urszula Stolarska

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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