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Spis Treści
Poz. 2565
Uchwała Nr XXXIII/370/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 lipca 2012 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską 
oraz  sposobu  ustalania  opłat  dodatkowych  i  opłaty  manipulacyjnej  z  tytułu  przewozu  osób, 
zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2566
Uchwała Nr XXXIII/371/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Poz.2567
Uchwała Nr XXXIV/372/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. zmieniającą 
uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  programu  wsparcia  rodziny  i  rozwoju  pieczy  zastępczej
w Gorzowie Wlkp. na lata 2012-2014.

Poz.2568
Uchwała Nr XXXIV/373/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2569
Uchwała Nr XXXIV/374/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2570
Uchwała Nr XXXIV/375/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2571
Uchwała Nr XXXIV/376/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2572
Uchwała Nr XXXIV/377/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086.

Poz. 2573
Uchwała Nr XXXIV/378/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
stwierdzenia  zgodności  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru 
położonego  pomiędzy  strefą  przemysłową  a  zachodnią  granicą  miasta  w  Gorzowie  Wlkp.
z  ustaleniami  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Gorzowa Wlkp. 

Poz. 2574
Uchwała Nr XXXIV/379/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego
pomiędzy strefą przemysłową a zachodnią granicą miasta w Gorzowie Wlkp.
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Poz. 2575
Uchwała Nr XXXIV/380/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
stwierdzenia  zgodności  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Gorzów  Wlkp.  obszaru  ograniczonego  Al.  11  Listopada,  ul.  Olimpijską  i  drogą  wewnętrzną
z  ustaleniami  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Gorzowa Wlkp.

Poz. 2576
Uchwała Nr XXXIV/382/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
stwierdzenia  zgodności  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Gorzowa  Wlkp.  obszaru  położonego  na  południe  od  ulicy  Myśliborskiej  w  rejonie  ulicy 
Brukselskiej z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2577
Uchwała Nr XXXIV/383/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru 
położonego na południe od ulicy Myśliborskiej w rejonie ulicy Brukselskiej.

Poz. 2578
Uchwała Nr XXXIV/384/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  najmu 
pomieszczenia gospodarczego

Poz. 2579
Uchwała Nr XXXIV/385/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego

Poz.2580
Uchwała Nr XXXIV/386/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego

Poz. 2581
Uchwała Nr XXXIV/387/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu na czas 
nieoznaczony

Poz. 2582
Uchwała Nr XXXIV/388/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Poz. 2583
Uchwała Nr XXXIV/389/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie barw i herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
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Poz. 2584
Zarządzenie Nr 638/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 lipca 2012r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2585
Zarządzenie  Nr  683/III/2012  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  29  sierpnia  2012  r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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AKTY PRAWNE
Poz. 2565

Uchwała Nr XXXIII/370/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 lipca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe 
komunikacją miejską oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu 

przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001r. o cenach1)1) 

(Dz. U. Nr 97 poz. 1050 ze zm.), art. 33a ust. 6 i art. 34a ust. 2 ustawy

z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe1)2) (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 ze zm.)
- uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/335/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012 roku 
w  sprawie  opłat,  zwolnień  i  ulg  w  opłatach  za  usługi  przewozowe  komunikacją  miejską
oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu 
osób,  zabranych  ze  sobą  do  przewozu  rzeczy  i  zwierząt  w  Gorzowie  Wlkp.  wprowadza  
się następujące zmiany:
1) dodaje się § 3 w brzmieniu " § 3. Opłaty dodatkowe określone w załączniku nr 1 do uchwały 
stosuje się za: 

1) przejazd osób bez ważnego biletu,
2) brak numeru "legitymacji do biletu miesięcznego" na znaczku kontrolnym biletu okresowego 
raz za bilet okresowy zniszczony, nieczytelny, bez zdjęcia posiadacza, jego imienia i nazwiska, 
adresu zamieszkania,
3)  niezapłacenia  należności  za  zabranie  ze  sobą  do  środka  przewozu  zwierząt  lub  roweru
albo naruszenia przepisów o ich przewozie,
4)  brak  ważnego  dokumentu  poświadczającego  uprawnienie  do  bezpłatnego  lub  ulgowego 
przejazdu ".

2)  Dodaje  się  pkt  4  w  załączniku  nr  1  do  uchwały  Tabela  (Opłaty  dodatkowe)  w  brzmieniu
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.
-1)  1)  Niniejsza  ustawa  dokonuje  w  zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  dyrektywy  98/6/WE
z  dnia  16  lutego  1998  r.  w  sprawie  ochrony  konsumenta  poprzez  podawanie  cen  produktów 
oferowanych konsumentom (Dz. Urz. WE L. 80 z 4.07.1998). Dane dotyczące ogłoszenia aktów 
prawa  Unii  Europejskiej  zamieszczone  w  niniejszej  ustawie  –  z  dniem  uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej  – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne (14)
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-1)  2)  Niniejsza  ustawa  dokonuje  w  zakresie  swojej  regulacji  transpozycji  dyrektywy
Rady 96/75/WE z dnia 19 listopada 1996 r.  w sprawie systemów czarterowania i  wyznaczania 
stawek  przewozowych  w  krajowej  i  międzynarodowej  żegludze  śródlądowej  we  Wspólnocie
(Dz. Urz. WE L. 304 z 27.11.1996, str.12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne 
rozdz. 7,t. 2, str. 508, z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )
Jerzy Sobolewski 

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XXXIII/370/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 19 lipca 2012 r.

4. OPŁATY DODATKOWE – liczone jako 
wielokrotność ceny biletu jednorazowego 
ulgowego obowiązującego za przejazd
na liniach specjalnych

Płatne w terminie do 
7 dni

Płatne w terminie
powyżej 7 dni

1)Za przejazd osób bez ważnego biletu 35-krotność 55-krotność
2) Za brak numeru „legitymacji do biletu 
miesięcznego” na znaczku kontrolnym 
biletu okresowego oraz za bilet okresowy 
zniszczony, nieczytelny, bez zdjęcia 
posiadacza, jego imienia
i nazwiska, adresu zamieszkania

15-krotność 20-krotność

3)Za niezapłacenie należności za zabranie 
ze sobą do środka przewozu
zwierząt lub roweru albo naruszenie
przepisów o ich przewozie

15-krotność 20-krotność

4) Za brak ważnego dokumentu 
poświadczającego uprawnienie
do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

30-krotność 45-krotność

5



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (208)/2012

Poz. 2566

Uchwała Nr XXXIII/371/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 lipca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  a  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym  (t.  j.  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.)  oraz  §  6  pkt  1  uchwały
Nr XXXIX/655/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie określenia 
zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  i  użyczania
(Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  94,  poz.  1419)  zmienionej  uchwałą  Nr  VI/53/2011  z  dnia
23 lutego 2011r.  (Dz. Urz.  Woj. Lubuskiego Nr 39 poz. 784) oraz uchwałą Nr XXIV/249/2012
z dnia 25 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012r. poz. 422) uchwala się, co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  na  rzecz  Kostrzyńsko-Słubickiej  Specjalnej  Strefy 
Ekonomicznej  S.A.  nieruchomości  o  wartości  709.000zł,  położonej  w  Gorzowie  Wlkp.
przy  ul.  Złotego  Smoka,  obejmującej  działki  gruntu  Nr  378/2  i  262/65  o  łącznej  powierzchni 
1,6698ha.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - )
Jerzy Sobolewski 

Poz.2567

Uchwała Nr XXXIV/372/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej 
w Gorzowie Wlkp. na lata 2012-2014.

Na  podstawie  art.  56,  art.  176  pkt  1,  art.  180  pkt  1  ustawy z  dnia  9  czerwca  2011  r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.), art. 18 
ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.)  oraz art.  12 pkt  11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/255/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gorzowie Wlkp.
na lata 2012 - 2014 wprowadza się następującą zmianę:

1. § 10 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 10. Tracą moc uchwały Nr LXXIV/906/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 
2006 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną oraz Uchwała
Nr XXXVII/579/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
          ( - )
Jerzy Sobolewski 

Poz.2568

Uchwała Nr XXXIV/373/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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 2001r. 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 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) art.211 ust. 1, art. 212 
ust  1,  pkt  1  i  2,  art.235,  art.236  ustawy dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 37.290 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37.290 zł
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   8.300 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 37.290 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   7.290 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę   8.300 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

Przewodniczący Rady Miasta
          ( - )
Jerzy Sobolewski
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Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXXIV/373/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

801 Oświata i wychowanie 3 800 740,00 8 300,00 3 809 040,00 

80120 Licea ogólnokształcące 0,00 8 300,00 8 300,00 

2701
Środki  na  dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących  gmin  (związków 
gmin),  powiatów  (związków  powiatów),  samorządów  województw, 
pozyskane z innych źródeł 

0,00 8 300,00 8 300,00 

852 Pomoc społeczna 47 169 216,40 2 600,00 47 171 816,40 

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 57 667,00 2 600,00 60 267,00 

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 2 000,00 2 000,00 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 600,00 600,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 781 861,00 26 390,00 1 808 251,00 

90013 Schroniska dla zwierząt 16 560,00 3 390,00 19 950,00 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 3 390,00 3 390,00 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 668,00 23 000,00 27 668,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 144,00 23 000,00 26 144,00 

Razem: 429 877 148,40 37 290,00 429 914 438,40 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/373/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

801 Oświata i wychowanie 154 347 568,00 8 300,00 154 355 868,00 

80120 Licea ogólnokształcące 19 418 879,00 8 300,00 19 427 179,00 

4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 574,00 574,00 

4121 Składki na Fundusz Pracy 0,00 82,00 82,00 

4171 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 335,00 3 335,00 

4211 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 250,00 250,00 

4421 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 4 059,00 4 059,00 

852 Pomoc społeczna 74 601 885,40 2 600,00 74 604 485,40 

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 215 266,00 2 600,00 6 217 866,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 166 913,00 2 600,00 169 513,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 549 472,00 26 390,00 21 575 862,00 

90013 Schroniska dla zwierząt 405 670,00 3 390,00 409 060,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 1 390,00 51 390,00 

4300 Zakup usług pozostałych 74 350,00 2 000,00 76 350,00 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 908 723,00 23 000,00 4 931 723,00 

4260 Zakup energii 2 339 542,00 23 000,00 2 362 542,00 

Razem: 413 477 148,40 37 290,00 413 514 438,40 
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Poz. 2569

Uchwała Nr XXXIV/374/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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 ust.1,  art.  215 ustawy z  dnia  27  sierpnia  2009 roku o  finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę      390.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę      390.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę      390.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę      390.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§  3.  Załącznik  nr  4  –  Dotacje  udzielone  z  budżetu  miasta  podmiotom  należącym
i  nie  należącym  do  sektora  finansów  publicznych,  do  uchwały  budżetowej  na  2012  rok
Nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011 r.  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 

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - )
Jerzy Sobolewski

10



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (208)/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/374/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

700 Gospodarka mieszkaniowa 8 789 143,00 60 000,00 8 849 143,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 694 470,00 60 000,00 2 754 470,00 

4480 Podatek od nieruchomości 1 440 000,00 60 000,00 1 500 000,00 

710 Działalność usługowa 3 701 611,00 - 330 000,00 3 371 611,00 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 353 278,00 - 130 000,00 223 278,00 

4300 Zakup usług pozostałych 345 758,00 - 130 000,00 215 758,00 

71035 Cmentarze 2 021 265,00 - 200 000,00 1 821 265,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1 824 015,00 - 200 000,00 1 624 015,00 

750 Administracja publiczna 36 692 673,00 - 8 500,00 36 684 173,00 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 012 326,00 - 8 500,00 33 003 826,00 

4300 Zakup usług pozostałych 3 209 577,00 - 8 500,00 3 201 077,00 

852 Pomoc społeczna 74 604 485,40 - 51 500,00 74 552 985,40 

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 217 866,00 - 51 500,00 6 166 366,00 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 
trybie  art.  221  ustawy,  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań 
zleconych  do  realizacji  organizacjom  prowadzącym  działalność  pożytku 
publicznego 

330 000,00 - 51 500,00 278 500,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 575 862,00 330 000,00 21 905 862,00 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 931 723,00 330 000,00 5 261 723,00 

4260 Zakup energii 2 362 542,00 330 000,00 2 692 542,00 

Razem: 413 514 438,40 0,00 413 514 438,40 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIV/374/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 29 sierpnia 2012 r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2012 rok

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział
Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej
1 2 3 4

600 14 000 000 0 0
630 0 0 105 670
700 5 812 853 0 0
750 0 0 50 100
801 0 0 3 316
852 0 0 1 156 732
853 0 0 2 260 948
900 0 0 181 000
921 0 12 634 080 80 000
926 1 000 000 0 608 631

RAZEM 
DOTACJE 20 812 853 12 634 080 4 446 397

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział
Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej
1 2 3 4

630 0 0 30 000
754 0 0 5 000
801 0 11 539 803 0
851 0 0 1 945 389
852 0 0 1 475 372
853 0 156 180 0
854 0 3 852 637 0
900 0 0 5 000
921 0 0 580 147
926 0 0 2 830 000

RAZEM 
DOTACJE 0 15 548 620 6 870 908
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (208)/2012

Poz. 2570

Uchwała Nr XXXIV/375/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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 2001r. 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 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) art. 211 ust. 1, art. 212  
ust  1,  pkt  1  i  2,  art.  235,  art.236  ustawy dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę  1.048.347 zł
2.Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę  1.048.347 zł
tego: zmniejsza 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  1.048.347 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  1.048.347 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę  3.060.890 zł
z tego: zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę  3.060.890 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę  2.012.543 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - )
Jerzy Sobolewski
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (208)/2012

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXXIV/375/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

600 Transport i łączność 3 831 650,00 - 1 048 347,00 2 783 303,00 

60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się 
wydatków na drogi gminne) 2 510 801,00 - 1 048 347,00 1 462 454,00 

6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 

2 500 000,00 - 1 048 347,00 1 451 653,00 

Razem: 429 914 438,40 - 1 048 347,00 428 866 091,40 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/375/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

600 Transport i łączność 33 220 201,00 - 1 048 347,00 32 171 854,00 

60015
Drogi  publiczne  w  miastach  na  prawach  powiatu  (w  rozdziale  nie  ujmuje  się 
wydatków na drogi gminne) 15 645 442,00 - 1 048 347,00 14 597 095,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 990 000,00 2 012 543,00 6 002 543,00 

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500 000,00 - 1 048 347,00 1 451 653,00 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 789 283,00 - 2 012 543,00 5 776 740,00 

Razem: 413 514 438,40 - 1 048 347,00 412 466 091,40 
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (208)/2012

Poz. 2571

Uchwała Nr XXXIV/376/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę     260.843 zł
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę     260.843 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę     260.843 zł
2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę     260.843 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 

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - )
Jerzy Sobolewski
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (208)/2012

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/376/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

600 Transport i łączność 32 171 854,00 - 20 120,00 32 151 734,00 

60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się 
wydatków na drogi gminne) 14 597 095,00 - 33 273,00 14 563 822,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 002 543,00 - 33 273,00 5 969 270,00 

60016 Drogi publiczne gminne 1 422 877,00 13 153,00 1 436 030,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 683 000,00 13 153,00 696 153,00 

801 Oświata i wychowanie 154 355 868,00 20 120,00 154 375 988,00 

80140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
zawodowego 1 994 100,00 20 120,00 2 014 220,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000,00 20 120,00 54 120,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 682 497,00 227 570,00 15 910 067,00 

85410 Internaty i bursy szkolne 3 822 539,00 227 570,00 4 050 109,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 553 752,00 227 570,00 781 322,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 905 862,00 - 227 570,00 21 678 292,00 

90095 Pozostała działalność 3 467 442,00 - 227 570,00 3 239 872,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 959 700,00 - 227 570,00 1 732 130,00 

Razem: 412 466 091,40 0,00 412 466 091,40 
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (208)/2012

Poz. 2572

Uchwała Nr XXXIV/377/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku
z art.121 ust. 8, art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje :

§  1.  Załącznik  Nr  1  -Wieloletnia  Prognoza  Finansowa -  do  uchwały  Nr  XXII/236/2011
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21  grudnia  2011  roku w sprawie  uchwalenia  Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata  2012  -  2086  otrzymuje  brzmienie
jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr XXII/236/2011 Rady Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  grudnia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012 - 2086 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2
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.

Przewodniczący Rady Miasta 
          ( - )
Jerzy Sobolewski

uwaga: załącznik nr 1 i 2 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach 
urzędowania.
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (208)/2012

Poz. 2573

Uchwała Nr XXXIV/378/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego pomiędzy strefą przemysłową a zachodnią granicą miasta w Gorzowie Wlkp.

z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. 

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.)  oraz  art.  4  ust.  2  ustawy
z dnia  25 czerwca 2010 r.  o  zmianie  ustawy o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym, 
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 130 poz. 871) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego pomiędzy strefą przemysłową a zachodnią granicą miasta w Gorzowie Wlkp. 
sporządzonego  na  podstawie  Uchwały 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 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 oraz 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.

Przewodniczący Rady Miasta
          ( - )
Jerzy Sobolewski 
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (208)/2012

Poz. 2574

Uchwała Nr XXXIV/379/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
pomiędzy strefą przemysłową a zachodnią granicą miasta w Gorzowie Wlkp.

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.  z  2003  r.  Nr  80,  poz.  717,  ze  zm.)
oraz  art.  4  ust.2  ustawy  z  dnia  25  czerwca  2010  r.  o  zmianie  ustawy  o  planowaniu
i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  ustawy  o  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  oraz  ustawy
o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami  (Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  130,  poz.871)  w  związku
z uchwałą Nr LXX/1117/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie 
przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru 
położonego w Gorzowie Wlkp.  pomiędzy strefą  przemysłową a granicą miasta,  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:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§  1.1.  Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  pomiędzy 
strefą  przemysłową  a  zachodnią  granicą  miasta  w  Gorzowie  Wlkp.,  zwany  w  dalszej  treści 
„planem”,  obejmuje  obszar  ograniczony  od  północy  ulicą  Szczecińską  i  strefą  przemysłową,
od  wschodu  kompleksem  leśnym  i  drogą  ekspresową  S3,  od  południa  terenami  kolejowymi
a  od  zachodu  granicą  administracyjną  gminy Lubiszyn  oraz  terenami  kolejowymi,  w  granicach 
określonych na rysunku planu.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 516ha.

§ 2.1.  Integralną częścią  planu jest  rysunek planu w skali  1:1000 sporządzony na mapie 
zasadniczej, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2.  Rozstrzygnięcie  o  sposobie  rozpatrzenia  uwag  do  projektu  planu  stanowi  załącznik  Nr  2
do uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej,  które  należą  do  zadań  własnych  gminy oraz  zasadach  ich  finansowania  stanowi 
załącznik Nr 3 do uchwały.

4. W planie nie określa się: 

1)  szczegółowych  zasad  i  warunków  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych  planem 
miejscowym, ze względu na brak obszarów wymagających scaleń i podziałów;
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2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na  podstawie  odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,  a  także  obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ze względu na brak takich terenów 
i obiektów;

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak 
przestrzeni publicznych.

§ 3.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 
1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) obowiązujące linie zabudowy;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) korytarze techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych WN 110kV i SN 15kV;

6) korytarze techniczne infrastruktury podziemnej;

7) stanowiska archeologiczne wpisane do ewidencji zabytków;

8) symbole przeznaczenia terenów;

9) wielkości wymiarowe.

2. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 4. Ilekroć w planie jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały wraz z rysunkiem planu;

2)  rysunku planu – należy przez to  rozumieć graficzny zapis  planu,  stanowiący załącznik  Nr 1
do uchwały, zawierający obowiązujące elementy ustaleń i elementy informacyjne;

3) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu
i  zasadach  zagospodarowania  wyznaczonego  na  rysunku  planu  liniami  rozgraniczającymi, 
oznaczonego symbolem literowym lub literowo-cyfrowym;

4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek
w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych 
krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy zalicza się również prześwity, 
przejścia i rampy. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani 
ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, ani powierzchni elementów drugorzędnych 
np.: daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;

5) wskaźniku dopuszczalnej powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć nieprzekraczalny 
parametr wykorzystania działki budowlanej, zabudowanej lub terenu, który może być wykorzystany 
pod  zabudowę,  liczony  wg  wzoru:  D  =  P/Tx100  (%),  gdzie:  D  -  wskaźnik  dopuszczalnej 
powierzchni  zabudowy,  P –  łączna  powierzchnia  zabudowy  liczona  według  zasad  określonych
w pkt 4 , T – powierzchnia całkowita działki budowlanej, zabudowanej lub terenu;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć 
żaden nadziemny element budynku za wyjątkiem: gzymsów, okapów, balkonów, wykuszy, tarasów 
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na  gruncie,  schodów zewnętrznych,  pochylni  i  ramp,  elementów odwodnienia  oraz  nadbudowy
i  przebudowy  fragmentów  istniejących  budynków,  które  są  zlokalizowane  poza  obszarem 
wyznaczonym nieprzekraczalną linią zabudowy;

7)  obowiązującej  linii  zabudowy  -  należy  przez  to  rozumieć  linię  usytuowania  lica  ściany 
zewnętrznej  budynku.  Obowiązek  zachowania  linii  nie  dotyczy  gzymsów,  okapów,  balkonów, 
wykuszy,  tarasów na gruncie,  schodów zewnętrznych,  pochylni,  ramp i  elementów odwodnienia 
oraz nadbudowy i  przebudowy fragmentów istniejących budynków, które są zlokalizowane poza 
obszarem wyznaczonym obowiązującą linią zabudowy;

8)  zabudowie  przemysłowej  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekty  produkcyjne  służące
do wytwarzania dóbr materialnych na skalę przemysłową;

9) reklamie – należy przez to rozumieć wszelkie formy i nośniki informacji nie będące znakiem
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych, elementem systemu informacji miasta 
lub pojazdem.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§ 5. Ustala się następujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi:

1) tereny zabudowy: przemysłowej, usługowej, składów oznaczone symbolami: 1P/U, 2P/U, 3P/U, 
4P/U, 5P/U, 6P/U, 7P/U;

2) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U;

3)  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  usługowej  oznaczone  symbolami:  1MN/U, 
2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U;

4) teren zabudowy sakralnej oznaczony symbolem UK;

5) teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP;

6) teren zieleni cmentarnej oznaczony symbolem Zcz;

7) tereny leśne oznaczone symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 
11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL, 21ZL, 22ZL, 23ZL, 24ZL;

8) tereny rolne z dopuszczeniem zalesień oznaczone symbolami: 1R/ZL, 2R/ZL, 3R/ZL;

9) tereny dróg publicznych klasy ekspresowej oznaczone symbolami: 1KDS, 2KDS;

10) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczone symbolami: 1KDZ, 2KDZ;

11) tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 
5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL, 9KDL, 10KDL;

12)  tereny  dróg  publicznych  klasy  dojazdowej  oznaczone  symbolami:  1KDD,  2  KDD,  3KDD, 
4KDD, 5KDD, 6KDD;

13) tereny dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 1KDW, 2KDW;

14) teren ciągu pieszego oznaczony symbolem KDP;

15) tereny infrastruktury kanalizacji oznaczone symbolami: 1K, 2K;
16) tereny gospodarki: odpadami, ściekowej w tym: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, odzysk, 
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unieszkodliwianie, składowanie odpadów i inne, oznaczone symbolami: 1O/K, 2O/K, 3O/K;

17) tereny pasów technicznych infrastruktury technicznej oznaczone symbolami: 1IT, 2IT, 3IT, 4IT, 
5IT, 6IT, 7IT, 8IT, 9IT, 10IT, 11IT, 12IT, 13IT, 14IT, 15IT, 16IT, 17IT, 18IT, 19IT, 20IT, 21IT, 22IT, 
23IT, 24IT, 25IT, 26IT, 27IT.

§ 6. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. W kształtowaniu zabudowy i urządzeń komunikacji nakazuje się uwzględnienie potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

2. W zakresie zasad lokalizacji reklam i ochrony przestrzeni miejskiej: 

1)  ustala  się  lokalizację  reklam  w  miejscach  nie  kolidujących  z  ruchem  pieszym  i  kołowym
w sposób niepowodujący przesłaniania  widoku na  obiekty i  krajobrazy będące  dobrem kultury,
a także rzeźby, pomniki i miejsca pamięci oraz obiekty systemu informacji miasta;

2) dopuszcza się: 
a)  reklamy  na  elewacjach  budynków  do  wysokości  parteru  użytkowego,  o  powierzchni
nie przekraczającej 30% powierzchni elewacji z zastrzeżeniem lit. b),
b) reklamy o jednej kompozycji graficznej na całej, pozbawionej okien ścianie szczytowej budynku,
c)  reklamy  wolnostojące  dostosowane  do  kompozycji  i  podziałów  architektonicznych  budynku
oraz do elementów pozostających we wspólnym kontekście wizualnym,
d)  reklamy  na  dachach  budynków  o  wysokości  nie  przekraczającej  1/8  wysokości  budynku,
w poziomym pasie i w formie ażurowej,
e) elementy systemu informacji miasta;

3) zakazuje się lokalizacji reklam: 
a) na terenach: UK, ZP, ZCz, 1KDS, 2KDS, 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 
11ZL,  12ZL,  13ZL,  14ZL,  15ZL,  16ZL,  17ZL,  18ZL,  19ZL,  20ZL,  21ZL,  22ZL,  23ZL,  24ZL
z wyjątkiem lokalizacji elementów systemu informacji miasta,
b) na terenach: 1KDZ, 2KDZ, 1KLD, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL, 9KDL, 
10KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 1KDW, 2KDW z wyjątkiem wolnostojących 
tablic  reklamowych  typu  citylight  o  powierzchni  do  3m2,  oraz  elementów  systemu  informacji 
miejskiej przy zachowaniu minimalnej odległości 30m pomiędzy obiektami,
c) na barierkach oddzielających jezdnie i przystanki oraz ekranach akustycznych,
d) na urządzeniach infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza się lokalizację: obiektów małej architektury, urządzeń technicznych i zieleni.

4. W przypadku łącznego zagospodarowania sąsiadujących działek budowlanych stanowiących 
jedną  nieruchomość  gruntową dopuszcza  się  lokalizację  zabudowy na  wspólnej  granicy tych 
działek.

5. Zakazuje się lokalizacji ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych.

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1.  Dopuszcza  się  zalesienie  terenów  oznaczonych  symbolami:  1R/ZL,  2R/ZL,  3R/ZL 
stanowiących naturalne połączenie obszaru Natura 2000 „Ostoja Witnicko-Dębniańska” i Natura 
2000 „Murawy Gorzowskie”.

2.  W granicach  planu  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  poziomów hałasu,  o  których  mowa
w przepisach prawa o ochronie środowiska tereny: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 
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6MN/U,  7MN/U,  8MN/U,  należą  pod  względem  akustycznym  do  terenów  mieszkaniowo-
usługowych.

3.  Zakazuje  się  lokalizacji  funkcji  zbierania  odpadów,  które  wymagają  zezwolenia
na  prowadzenie  działalności  z  wyłączeniem  terenów  oznaczonych  symbolami:  1O/K,  2O/K, 
3O/K.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1. W granicach planu z tytułu przepisów o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami ochronie 
konserwatorskiej podlegają: 

1) wpisane do gminnej ewidencji zabytków: 
L. p. Obiekt
1. kościół murowany ewangelicki
2. cmentarz ewangelicki,

2) wpisane do ewidencji stanowiska archeologiczne: 
L. p. Numer AZP
1. 45-11/44
2. 45-11/37
3. 45-11/41
4. 45-11/50
5. 45-11/36
6. 45-11/34
7. 45-11/61
8. 45-11/66

2.  Dla  obiektów  ujętych  w  gminnej  ewidencji  zabytków  wskazanych  w  pkt)  1  oraz  w  ich 
bezpośrednim sąsiedztwie  zakazuje  się  montażu:  urządzeń,  tablic  i  reklam zakłócających  ich 
ekspozycję lub zasłaniające osie widokowe od strony dróg publicznych.

3.  W  przypadku  odkryć  archeologicznych  na  obszarze  objętym  planem  mają  zastosowanie 
przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§  9.1.  Minimalne  powierzchnie  działek  budowlanych  określone  są  w  ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów.

2.  Dopuszcza  się  wydzielanie  działek  o  powierzchni  mniejszej  niż  określone  w  ustaleniach 
szczegółowych przeznaczonych pod lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przy 
uwzględnieniu  zasad  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  określonych  w  ustaleniach 
szczegółowych.

3.  Ustala  się  minimalną  powierzchnię  działki  wydzielanej  pod  stację  transformatorową
lub przepompownię ścieków – 30 m².

§ 10. W zakresie komunikacji:

1. Nakazuje się zapewnienie w granicach terenu i własnej działki budowlanej lub nieruchomości 
odpowiednią ilość miejsc postojowych.

2.  Ustala  się  wskaźniki  do  obliczania  zapotrzebowania  inwestycji  na  miejsca  postojowe,
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o których mowa w ust. 1: 

1)  dla  zabudowy  produkcyjnej  -  minimum  1  miejsce  postojowe  na  każde  rozpoczęte  200  m2 
powierzchni produkcyjnej;

2)  dla  zabudowy  usługowej  -  minimum  3  miejsca  postojowe  na  każde  rozpoczęte  100  m2 
powierzchni użytkowej;

3) dla biur i administracji - minimum 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 
użytkowej;

4) dla obiektów usługowych takich jak hotele - minimum 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 
10 miejsc noclegowych;

5) dla hurtowni, składów - minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 200 m2 powierzchni 
sprzedaży lub składowej;

6) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimum 2 na budynek mieszkalny.

3. Dla każdego obszaru objętego inwestycją ustala się obowiązek zapewnienia miejsc do obsługi 
logistycznej w granicach terenu i własnej działki budowlanej lub nieruchomości.

§  11.  W  zakresie  zasad  przebudowy,  rozbudowy  i  budowy  systemów  infrastruktury 
technicznej:

1. Ustala się lokalizację projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie 
linii rozgraniczających tereny komunikacji z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Dopuszcza  się  lokalizowanie  sieci  i  urządzeń  infrastruktury  technicznej  na  innych  niż 
wymienione w ust. 1 terenach pod warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu określonych w ustaleniach szczegółowych.

3. Dopuszcza się likwidację sieci infrastruktury technicznej wraz z korytarzami technicznymi.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

1)  ustala  się  zaopatrzenie  w  wodę  z  miejskiej  sieci  wodociągowej,  na  warunkach  określonych
przez właściwego operatora sieci;

2) ustala się korytarze techniczne dla sieci wodociągowej o przekrojach DN500 po 3 m od skrajni 
przewodu sieci z zastrzeżeniem pkt. 3) i 4);

3)  ustala  się  w  przypadku  zalesienia  terenów oznaczonych  symbolami:  1R/ZL,  2R/ZL,  3R/ZL, 
korytarze techniczne dla sieci wodociągowej o przekrojach DN500 o szerokości po 2m od skrajni 
przewodu sieci;

4) w przypadku rolnego wykorzystania terenów oznaczonych symbolami: 1R/ZL, 2R/ZL, 3R/ZL 
korytarzy technicznych nie wyznacza się;

5)  w  korytarzach  technicznych  wymienionych  w  pkt.  2)  dopuszcza  się  zieleń  niską,  parkingi, 
dojazdy, place manewrowe;
6)  w  korytarzach  technicznych  wymienionych  w  pkt.  2)  ustala  się  obowiązek  zapewnienia 
swobodnego dostępu do wodociągu;

7) do czasu realizacji miejskiej sieci wodociągowej dopuszcza się ujęcia własne.
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5. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych: 

1)  ustala  się  odprowadzenie do miejskiej  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  na warunkach określonych 
przez właściwego operatora sieci;

2) ustala się korytarze techniczne dla sieci kanalizacji sanitarnej grawotacyjnej o szerokości po 4m 
od skrajni przewodu sieci kanalizacji sanitarnej z zastrzeżeniem pkt. 3) i 4);

3)  ustala  się  w przypadku zalesienia  terenu oznaczonego symbolem 1R/ZL,  korytarz techniczny
dla sieci kanalizacji sanitarnej o szerokości po 2m od skrajni sieci przewodu do skrajni pnia drzewa;

4) w przypadku rolnego wykorzystania teren oznaczonego symbolem 1R/ZL korytarza technicznego 
nie wyznacza się;

5)  w  korytarzach  technicznych  wymienionych  w  pkt.  2)  dopuszcza  się  zieleń  niską,  parkingi, 
dojazdy, place manewrowe;

6)  w  korytarzach  technicznych  wymienionych  w  pkt.  2)  ustala  się  obowiązek  zapewnienia 
swobodnego dostępu do sieci;

7)  do czasu realizacji  budowy kanalizacji  sanitarnej  dopuszcza się  stosowanie  bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości ciekłe.

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych: 

1) ustala się rzekę Wartę jako podstawowy odbiornik wód deszczowych z obszaru objętego planem;

2) ustala się budowę zbiornika retencyjnego na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1K;

3)  ustala  się  odprowadzanie  wód  deszczowych  do  sieci  kanalizacji  deszczowej  lub  po 
retencjonowaniu  do  sieci  kanalizacji  deszczowej  na  warunkach  określonych  przez  właściwego 
operatora sieci przy uwzględnieniu pkt 4;

4) ustala się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U, 5P/U, 6P/U, 
1U, 2U i 3U obowiązkowego retencjonowania lub zagospodarowania na terenie własnej działki wód 
opadowych z dachów i powierzchni utwardzonych;

5) ustala się korytarze techniczne dla sieci kanalizacji deszczowej o przekrojach powyżej 700mm
o szerokości po 4m od skrajni przewodu sieci z zastrzeżeniem pkt. 6) i 7);

6)  ustala  się  w  przypadku  zalesienia  terenów oznaczonych  symbolami:  1R/ZL,  2R/ZL,  3R/ZL, 
korytarze techniczne dla sieci kanalizacji deszczowej o przekrojach powyżej 700mm o szerokości po 
2m od skrajni przewodu sieci do skrajni pnia drzewa;

7) w przypadku rolnego wykorzystania terenów oznaczonych symbolami: 1R/ZL, 2R/ZL, 3R/ZL 
korytarzy technicznych nie wyznacza się;

8) w korytarzach technicznych wymienionych w pkt. 5) ustala się zagospodarowanie zielenią niską;

9)  w  korytarzach  technicznych  wymienionych  w  pkt.  5)  ustala  się  obowiązek  zapewnienia 
swobodnego dostępu do sieci.

10) dla terenów nie wyszczególnionych w pkt. 4) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych
z dachów i powierzchni utwardzonych w granicach działki budowlanej;

11) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych na terenie działki budowlanej;
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12) dopuszcza się rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej.

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od istniejącego gazociągu DN 150 o szerokości 50 m, 
po 25 m od osi gazociągu;

2)  dopuszcza  się  zaopatrzenie  z  sieci  gazowej  niskiego  i  średniego  ciśnienia,  na  warunkach 
określonych przez właściwego operatora sieci;

3) w przypadku budowy sieci gazowych należy wykonać je na warunkach określonych właściwymi 
przepisami  dotyczącymi  sieci  gazowych.  Dopuszcza  się  lokalizację  w/w  sieci  na  terenach 
przeznaczonych  pod  zabudowę  oraz  ciągi  komunikacyjne  pod  warunkiem  zachowania  zasad 
zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 

1)  dopuszcza  się  zaopatrzenie  w  energię  cieplną  z  miejskiej  sieci  ciepłowniczej,  na  warunkach 
określonych przez właściwego operatora sieci;

2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych urządzeń grzewczych o sprawności nie mniejszej niż 
92%;

3)  dopuszcza  się  wykorzystanie  energii  cieplnej  powstałej  w  produkcyjnych  procesach 
technologicznych oraz ze źródeł energii odnawialnej z wyłączeniem siłowni wiatrowych.

9. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1)  ustala  się  korytarze  techniczne  dla  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych  zgodnie
z rysunkiem planu;

2)  w korytarzach technicznych  wymienionych w pkt.  1)  obiekty budowlane należy lokalizować
na zasadach określonych przez właściwego operatora sieci;

3) dopuszcza się przebudowę i zmianę przebiegu istniejących linii elektroenergetycznych wysokiego 
napięcia  pod  warunkiem  zachowania  zasad  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  określonych
w ustaleniach szczegółowych;

4)  dopuszcza  się  zmianę  przebiegu  oraz  przebudowę  istniejących  linii  elektroenergetycznych 
średniego  i  niskiego  napięcia  pod  warunkiem zachowania  zasad  zabudowy i  zagospodarowania 
terenu określonych w ustaleniach szczegółowych;

5) dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych 15/04kV;

6) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z nowoprojektowanych oraz istniejących poza 
granicami planu stacji transformatorowych 15/0,4kV, na warunkach określonych przez właściwego 
operatora sieci.

10. W zakresie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej dopuszcza się lokalizowanie 
sieci  i  urządzeń  telekomunikacyjnych  pod  warunkiem  zachowania  zasad  zabudowy
i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych.

11.  W  przypadku  kolizji  projektowanego  zagospodarowania  z  istniejącymi  elementami 
infrastruktury  technicznej  dopuszcza  się  przeniesienie  istniejącej  sieci  zgodnie  z  warunkami 
określonymi  przez  właściwego  operatora  sieci  pod  warunkiem  zachowania  zasad  zabudowy
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i zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach szczegółowych.

§  12.  Nie  ustala  się  sposobów i  terminów tymczasowego  zagospodarowania,  urządzenia
i użytkowania terenów za wyjątkiem określonym w §30 ust.3.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 13. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1P/U, 2P/U:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele zabudowy: przemysłowej, usługowej, składów.

2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1) ustala się wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy - 70%;

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną - co najmniej 20%;

3) ustala się wyznaczenie miejsc na czasowe gromadzenie odpadów;

4) ustala się wskaźniki miejsc parkingowych zgodnie z § 10;

5) ustala się w pasie 20m przyległym do ul. Szczecińskiej nasadzenia zielenią izolacyjną;

6)  ustala  się  lokalizację  zabudowy  zgodnie  z  oznaczeniem  nieprzekraczalnych  linii  zabudowy 
określonych na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt. 7);

7) dopuszcza się, od strony ul. Szczecińskiej, lokalizację zabudowy o funkcji wyłącznie usługowej 
poza  nieprzekraczalnymi  liniami  zabudowy  –  z  jednoczesnym  przesunięciem  na  odległość  nie 
mniejszą niż 40m od linii rozgraniczającej ul. Szczecińskiej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy: 

1) ustala się wysokość budynków - do 20 m;

2)  dopuszcza  się  lokalizację  technologicznych  obiektów  inżynierskich  wyższych  niż  określono
w pkt. 1), dla których wysokość wynika bezpośrednio z wymogów technologicznych;

3)  zakazuje  się  rozbudowy  i  nadbudowy  istniejącej  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
i zagrodowej.

4. Dopuszcza się lokalizację: 

1)  stacji  gazowej  redukcyjno-pomiarowej  wysokiego  ciśnienia  oraz  głównego  punktu  zasilania
w energię elektryczną na terenie oznaczonym symbolem 1P/U;

2) ośrodka innowacyjno-badawczego o charakterze naukowym, szkoły wyższej;

3) obiektów małej architektury;

4) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów;

5) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz dojazdów do budynków;

6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

7) zieleni urządzonej;
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8) lądowiska dla śmigłowców.

5. W zakresie podziału działek:
 
1) ustala się z zastrzeżeniem pkt. 3) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 10000 m²;\

2)  ustala  się  zapewnienie dostępu do wydzielanych działek z  dróg stanowiących dojazd według
ust. 6;

3)  dopuszcza  się  wydzielenie  działek  o  parametrach  mniejszych  niż  określone  w  pkt  1) 
przeznaczonych na lokalizację dróg oraz prowadzenie infrastruktury technicznej.

6. W zakresie komunikacji: 

1) ustala się dojazd do terenu 1P/U - z dróg publicznych oznaczonych symbolami 1KDL i 2KDL;

2) ustala się dojazd do terenu 2P/U - z dróg publicznych oznaczonych symbolami 1KDL i 3KDL;

3) dopuszcza się wydzielenie niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych o szerokości 
pasa drogowego w liniach rozgraniczających – minimum 12 m.

§ 14. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3P/U, 4P/U, 5P/U, 6P/U, 7P/U:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele zabudowy: przemysłowej, usługowej, składów.

2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1) ustala się wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy - 70%;

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną - co najmniej 20%;

3) ustala się wyznaczenie miejsc na czasowe gromadzenie odpadów;

4)  ustala  się  lokalizację  zabudowy  zgodnie  z  oznaczeniem  nieprzekraczalnych  linii  zabudowy 
określonych na rysunku planu;

5) dla terenu 7P/U ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 40m od zewnętrznej 
krawędzi jezdni drogi S3;

6) ustala się wskaźniki miejsc parkingowych zgodnie z § 10;

7)  w przypadku skablowania napowietrznych linii  elektroenergetycznych przestają  obowiązywać 
ustalenia §11 ust. 8 pkt 1, 2, ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg publicznych jako 
kontynuację linii zabudowy wyznaczonych od w/w dróg.

3. W zakresie kształtowania zabudowy: 

1) ustala się wysokość budynków - do 20 m;

2)  dopuszcza  się  lokalizację  technologicznych  obiektów  inżynierskich  wyższych  niż  określono
w pkt. 1), dla których wysokość wynika bezpośrednio z wymogów technologicznych;

3)  zakazuje  się  rozbudowy  i  nadbudowy  istniejącej  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
i zagrodowej.

4. Dopuszcza się lokalizację: 
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1) ośrodka innowacyjno-badawczego o charakterze naukowym, szkoły wyższej;

2) obiektów małej architektury;

3) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów;

4) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz dojazdów do budynków;

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

6) zieleni urządzonej;

7) lądowiska dla śmigłowców.

5. W zakresie podziału działek: 

1) ustala się z zastrzeżeniem pkt. 3) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 5000 m²;

2)  ustala  się  zapewnienie dostępu do wydzielanych działek z  dróg stanowiących dojazd według

ust. 6;

3)  dopuszcza  się  wydzielenie  działek  o  parametrach  mniejszych  niż  określone  w  pkt  1) 
przeznaczonych na lokalizację dróg oraz prowadzenie infrastruktury technicznej.

6. W zakresie komunikacji: 

1) ustala się dojazd do terenu 3P/U - z dróg publicznych oznaczonych symbolami 3KDL i 4KDL;

2) ustala się dojazd do terenu 4P/U - z dróg publicznych oznaczonych symbolami 1KDL, 2KDL i 
6KDL;

3) ustala się dojazd do terenu 5P/U - z dróg publicznych oznaczonych symbolami 1KDL, 3KDL, 
4KDL, 5KDL i drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW;

4) ustala się dojazd do terenu 6P/U - z dróg publicznych oznaczonych symbolami 1KDL i 5KDL;

5) ustala się dojazd do terenu 7P/U - z ul. Małyszyńskiej zlokalizowanej poza granicami planu;

6) dopuszcza się wydzielenie niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych o szerokości 
pasa drogowego w liniach rozgraniczających – minimum 12m.

§ 15. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1U, 2U, 3U, 5U, 6U, 7U, 8U:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele zabudowy usługowej.

2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1) ustala się wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy - 50%;

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną - co najmniej 30%;

3)  ustala  się  lokalizację  zabudowy  zgodnie  z  oznaczeniem  nieprzekraczalnej  linii  zabudowy 
określonej na rysunku planu;

4) ustala się wyznaczenie miejsc na czasowe gromadzenie odpadów;

5) ustala się wskaźniki miejsc parkingowych zgodnie z § 10;

6)  w przypadku skablowania napowietrznych linii  elektroenergetycznych przestają  obowiązywać 
ustalenia §11 ust. 8 pkt 1, 2, ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg publicznych jako 
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kontynuację linii zabudowy wyznaczonych od w/w dróg.

3. W zakresie kształtowania zabudowy: 

1) ustala się wysokość budynków - do 15 m;

2)  dopuszcza  się  dla  głównych  brył  budynków  dachy  dwuspadowe  lub  wielospadowe  o  kącie 
nachylenia połaci od 35° do 45° lub dachy płaskie.

4. Dopuszcza się lokalizację:

1) ośrodka innowacyjno-badawczego o charakterze naukowym, szkoły wyższej;

2) obiektów małej architektury;

3) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów;

4) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz dojazdów do budynków;

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

6) zieleni urządzonej.

5. W zakresie podziału działek: 
1) ustala się z zastrzeżeniem pkt. 3) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 2000 m²;

2)  ustala  się  zapewnienie dostępu do wydzielanych działek z  dróg stanowiących dojazd według
ust. 6.

3)  dopuszcza  się  wydzielenie  działek  o  parametrach  mniejszych  niż  określone  w  pkt.  1) 
przeznaczonych na lokalizację dróg oraz prowadzenie infrastruktury technicznej.

6. W zakresie komunikacji: 

1)  ustala  się  dojazd  do  terenu  1U  -  z  drogi  publicznej  oznaczonej  symbolem  3KDL
oraz z ul. Szczecińskiej za zgodą właściwego zarządcy drogi;

2)  ustala  się  dojazd do terenu 2U -  z dróg publicznych oznaczonych symbolami 1KDL, 6KDL
i 7KDL;

3) ustala się dojazd do terenu 3U - z dróg publicznych oznaczonych symbolami: 1KDL, 7KDL, 
8KDL i 1KDD oraz z: ul. Złotego Smoka i ul. Stalowej zlokalizowanych poza granicami planu;

4) ustala się dojazd do terenu 5U - z dróg publicznych oznaczonych symbolami: 2KDZ i 9KDL;

5)  ustala  się  dojazd  do  terenu  6U  -  z  drogi  publicznej  oznaczonej  symbolem  2KDZ,
drogi  wewnętrznej  oznaczonej  symbolem 2KDW oraz  z  ul.  Małyszyńskiej  zlokalizowanej  poza 
granicami planu;

6) ustala się dojazd do terenu 7U - z drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KDZ oraz z drogi 
wewnętrznej oznaczonej symbolem 2KDW;

7) ustala się dojazd do terenu 8U – z dróg publicznych oznaczonych symbolami 2KDZ, 9KDL, 
10KDL i 5KDD;

8) dopuszcza się wydzielenie niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych o szerokości 
pasa drogowego w liniach rozgraniczających – minimum 12 m.
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§ 16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4U:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabudowy usługowej.

2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1) ustala się wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy - 50%;

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną - co najmniej 30%;

3)  ustala  się  lokalizację  zabudowy  zgodnie  z  oznaczeniem  nieprzekraczalnej  linii  zabudowy 
określonej na rysunku planu;

4) ustala się wyznaczenie miejsc na czasowe gromadzenie odpadów;

5) ustala się wskaźniki miejsc parkingowych zgodnie z § 10;

6) ustala się w pasie o szerokości 5m przyległym do drogi oznaczonej symbolem 7KDL nasadzenia 
zielenią wysoką - szpaler drzew podkreślający oś widokową zakończoną bryłą kościoła;

7)  dopuszcza  się  lokalizowanie  wjazdów  na  działki  budowlane  w  pasie  zieleni  wysokiej 
wymienionym w pkt. 6);

8) zakazuje się lokalizowania parkingów w pasie zieleni wysokiej wymienionym w pkt. 6).

3. W zakresie kształtowania zabudowy: 

1) ustala się wysokość budynków do 15 m;

2)  dopuszcza  się  dla  głównych  brył  budynków  dachy  dwuspadowe  lub  wielospadowe  o  kącie 
nachylenia połaci od 35° do 45° lub dachy płaskie;

4. Dopuszcza się lokalizację: 

1) ośrodka innowacyjno-badawczego o charakterze naukowym, szkoły wyższej;

2) obiektów małej architektury;

3) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów;

4) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz dojazdów do budynków;

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

6) zieleni urządzonej.

5. W zakresie podziału działek: 

1) ustala się z zastrzeżeniem pkt. 3) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 2000 m²;

2)  ustala  się  zapewnienie dostępu do wydzielanych działek z  dróg stanowiących dojazd według

ust. 6.

3) dopuszcza się wydzielenie działek o parametrach mniejszych niż określone w pkt. 1).

6. W zakresie komunikacji: 

1) ustala się dojazd do terenu 4U - z drogi publicznej oznaczonej symbolem 7KDL;

2) dopuszcza się wydzielenie niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych o szerokości 
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pasa drogowego w liniach rozgraniczających – minimum 12 m.

§ 17.  Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 
4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej.

2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1)  ustala  się  wskaźnik  dopuszczalnej  powierzchni  zabudowy:  dla  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej - 25%; dla zabudowy usługowej – 40%;

2)  ustala  się  powierzchnię  biologicznie  czynną:  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  -
co najmniej 50%; dla zabudowy usługowej – co najmniej 40%;

3) ustala się wyznaczenie miejsc na czasowe gromadzenie odpadów;

4) ustala się wskaźniki miejsc parkingowych zgodnie z § 10;

5)  w przypadku wystąpienia  obu funkcji  łącznie,  tj.:  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  usługowej 
ustala się wskaźniki z pkt. 1) i pkt. 2) jak dla zabudowy usługowej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy: 

1)  dla  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  ustala  się  kształtowanie  zabudowy  jako 
wolnostojącej;

2) ustala się wysokość budynków: 
a) mieszkaniowych jednorodzinnych i usługowych - do 15 m;
b) garażowych oraz gospodarczych – do 7 m;

3) ustala się pokrycie dachów dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym;

4) ustala się dla głównych brył budynków dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 
połaci od 35° do 45°;

5) zakazuje się stosowania w elewacjach materiałów wykończeniowych typu: siding, blachy faliste
i trapezowe.

4. Dopuszcza się: 
1)  dla  budynków  istniejących:  rozbudowę  oraz  nadbudowę  w  rozumieniu  przepisów  prawa 
budowlanego, z zachowaniem parametrów zgodnie z ust 2 i ust 3;

2) lokalizację obiektów małej architektury;

3) lokalizację wolnostojących nośników reklamowych i  elementów systemu informacji  miejskiej
o powierzchni do 2m²;
4) lokalizację urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów;

5) lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz dojazdów do budynków;

6) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

7) lokalizację zieleni urządzonej.

5. W zakresie podziału działek: 
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1)  ustala  się  minimalną  powierzchnię  działki  budowlanej  dla  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej - 1000 m²;

2) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej dla zabudowy usługowej - 2000 m²;

3)  ustala  się  zapewnienie dostępu do wydzielanych działek z  dróg stanowiących dojazd według
ust. 6.

6. W zakresie komunikacji: 

1) ustala się dojazd do terenu 1MN/U - z drogi publicznej oznaczonej symbolem 7KDL, 8KDL
i 2KDD;

2)  ustala  się  dojazd  do  terenu  2MN/U  -  z  dróg  publicznych  oznaczonych  symbolami:  8KDL
i 2KDD;

3) ustala się dojazd do terenu 3MN/U - z drogi publicznej oznaczonej symbolem 8KDL;

4) ustala się dojazd do terenu 4MN/U - z dróg publicznych oznaczonych symbolami: 8KDL, 3KDD 
i 5KDD;

5) ustala się dojazd do terenu 5MN/U - z dróg publicznych oznaczonych symbolami: 8KDL, 9KDL, 
i 5KDD;

6) ustala się dojazd do terenu 6MN/U - z dróg publicznych oznaczonych symbolami: 8KDL, 3KDD, 
4KDD i 5KDD;

7)  ustala  się  dojazd  do  terenu  7MN/U  -  z  dróg  publicznych  oznaczonych  symbolami:  8KDL
i 4KDD;

8) ustala się dojazd do terenu 9MN/U – z dróg publicznych oznaczonych symbolami: 8KDL, 4KDD, 
5KDD i 6KDD.

§ 18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UK:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele zabudowy sakralnej.

2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1) ustala się wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy - 20%;

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną - co najmniej 50%;

3) ustala się wskazanie miejsc na czasowe gromadzenie odpadów.

3.  W zakresie  kształtowania  zabudowy dla  istniejącego  budynku  dopuszcza  się:  rozbudowę
oraz nadbudowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

4. Dopuszcza się lokalizację: 

1) obiektów małej architektury;

2) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów;

3) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz dojazdów do budynku;

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) zieleni urządzonej.
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5. Zakazuje się lokalizowania wolnostojących nośników reklamowych.

6.  W  zakresie  komunikacji  ustala  się  dojazd  do  terenu  UK  -  z  terenu  dróg  publicznych 
oznaczonych symbolami: 7KDL i 8KDL poprzez teren oznaczony symbolem ZP.

§ 19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zieleni urządzonej.

2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1) ustala się komponowaną zieleń wysoką i średniowysoką;

2) zakazuje się zabudowy kubaturowej z wyłączeniem urządzeń telekomunikacyjnych;

3) zakazuje się lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych;

4) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń.

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) obiektów małej architektury;

2) urządzeń infrastruktury technicznej;

3) podziemnych sieci infrastruktury technicznej;

4) ciągów pieszych i rowerowych.

§ 20. Na terenie oznaczonym symbolem ZCz:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zieleni cmentarnej.

2. Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury.

3. Dopuszcza się lokalizację podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanej
z obsługą cmentarza tj.: oświetlenie, zaopatrzenie w wodę.

§ 21. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 
6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL. 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL, 
21ZL, 22ZL, 23ZL, 24ZL:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele leśne.

2.  Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury służących rekreacji,  a także ścieżek 
rowerowych i ciągów pieszych (szlaków turystycznych).

3. Dopuszcza się prowadzenie, wzdłuż sieci infrastruktury technicznej, korytarzy technicznych
o szerokości do 2m.

4. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej wzdłuż dróg leśnych.

§ 22. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1R/ZL, 2R/ZL, 3R/ZL:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele rolne z dopuszczeniem zalesień.

2. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3.  Zakazuje  się  zalesień:  pasów  technicznych  infrastruktury  podziemnej,  korytarzy 
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technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz w pasie gruntu o szerokości 
3m z obu stron gazociągu DN 150.

§ 23. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDS, 2KDS:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele dróg publicznych krajowych klasy ekspresowej.

2. Ustala się szerokość pasa drogowego – zgodnie z rysunkiem planu.

§ 24. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KDZ:

1.  Ustala  się  przeznaczenie  terenu  na  cele  drogi  publicznej  –  poszerzenie  ul.  Stalowej,
gminnej klasy zbiorczej.

§ 25. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2KDZ:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele drogi publicznej gminnej klasy zbiorczej.

2. Ustala się zmienną szerokość pasa drogowego – minimum 25 m, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Ustala się połączenie drogi 2KDZ z istniejącym wiaduktem nad drogą ekspresową S3.

4. Dopuszcza się lokalizację: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zieleni urządzonej.

§ 26. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDL, 3KDL:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele dróg publicznych gminnych klasy lokalnej.

2. Ustala się szerokość pasa drogowego od 30 do 40m.

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zieleni urządzonej;

3) ścieżek pieszo – rowerowych.

§ 27. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDL, 4KDL, 5KDL, 7KDL:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele dróg publicznych gminnych klasy lokalnej.

2. Ustala się szerokość pasa drogowego – 20 m.

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zieleni urządzonej;

3) ścieżek pieszo – rowerowych.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 7KDL dopuszcza się utrzymanie tablicy 
pamiątkowej.
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§ 28. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6KDL:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele drogi publicznej gminnej klasy lokalnej.

2. Ustala się szerokość pasa drogowego – 15 m.

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zieleni urządzonej;

3) ścieżek pieszo-rowerowych.

§ 29. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami: 8KDL i 9KDL:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele dróg publicznych gminnych klasy lokalnej.

2. Ustala się szerokość pasa drogowego – 12 m.

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zieleni urządzonej;

3) ścieżek pieszo-rowerowych.

§ 30. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 10KDL:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele drogi publicznej gminnej klasy lokalnej.

2. Ustala się szerokość pasa drogowego – 20-25 m.

3. Do czasu realizacji drogi dopuszcza się budowę technicznych ciągów komunikacyjnych.

4. Dopuszcza się lokalizację: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zieleni urządzonej;

3) ścieżek pieszo-rowerowych.

§ 31. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele dróg publicznych gminnych klasy dojazdowej.

2. Ustala się szerokość pasa drogowego – 10 m.

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zieleni urządzonej;

3) ścieżek pieszo-rowerowych.

§ 32. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KDD:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele drogi publicznej gminnej klasy dojazdowej.
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2. Ustala się szerokość pasa drogowego – 12 m.

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zieleni urządzonej;

3) ścieżek pieszo-rowerowych.

§ 33. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2KDD:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele drogi publicznej gminnej klasy dojazdowej.

2. Ustala się szerokość pasa drogowego – 6 - 10m.

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zieleni urządzonej;

3) ścieżek pieszo-rowerowych.

§ 34. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KDW i 2KDW:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele drogi wewnętrznej.

2. Ustala się szerokość pasa drogowego do 15 m.

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zieleni urządzonej.

§ 35. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDP:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele ciągu pieszego.

2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – 9 - 11 m.

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zieleni urządzonej;

3) ścieżek pieszo-rowerowych.

§ 36. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1K:
1.  Ustala  się  przeznaczenie  terenu  na  cele  infrastruktury  kanalizacji  deszczowej  -  zbiornik 
retencyjny.

2.  Ustala  się  zagospodarowanie  terenu  zgodnie  z  wymogami  technologicznymi
oraz z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska.

3. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z siecią 
kanalizacji deszczowej.
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4. Dopuszcza się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną.

5. Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych
i parkingów służących realizacji funkcji podstawowej.

6. Ustala się dojazd do terenu 1K - z drogi publicznej oznaczonej symbolem 10KDL, dopuszcza 
się obsługę terenuz dróg technicznych i wewnętrznych.

§ 37. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2K:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele infrastruktury kanalizacji - oczyszczalnia ścieków.

2. Dopuszcza się lokalizację parkingów.

3.  Dopuszcza  się  lokalizowanie  nowej  zabudowy:  budynkami,  obiektami  budowlanymi 
technologicznymi o przeznaczeniu wynikającym ze stosowanych technologii.

4. Dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: rozbudowę oraz nadbudowę w rozumieniu przepisów 
prawa budowlanego.

5. Dopuszcza się lokalizowanie inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko związanych z gospodarką ściekową miasta.

6.  Dopuszcza  się  lokalizację  sieci  i  urządzeń  infrastruktury  technicznej  nie  związanej
z gospodarką ściekową.

7. Dopuszcza się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną.

8. Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń komunikacji w postaci dojazdów i zatok postojowych.

9.  Ustala  się  dojazd  do terenu  2K z  ul.  Kostrzyńskiej  zlokalizowanej  poza  granicami  planu
lub od strony terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3O/K.

§ 38. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1O/K, 2O/K, 3O/K:

1.  Ustala  się  przeznaczenie  terenów  na  cele  gospodarki:  odpadami,  ściekowej  w  tym: 
oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, odzysk, unieszkodliwianie, składowanie odpadów i inne.

2.  Ustala  się  uszczelnienie  dna  i  skarp  składowiska  w  sposób  uniemożliwiający  kontakt
z wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

3. Dopuszcza się lokalizowanie parkingów.

4. W zakresie komunikacji: 

1) ustala się dojazd do terenu 1O/K - z drogi publicznej oznaczonej symbolem 8KDL;

2) ustala się dojazd do terenu 2O/K - z dróg publicznych oznaczonych symbolami: 10KDL i 8KDL 
za zgodą właściwego zarządcy drogi;

3) ustala się dojazd do terenu 3O/K - z drogi publicznej oznaczonej symbolem 10KDL; 

4) dopuszcza się lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych oraz dróg 
technicznych.

5. Dopuszcza się lokalizowanie inwestycji mogących zawsze znacząco i mogących potencjalnie 
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znacząco oddziaływać na środowisko związanych z gospodarką: odpadami i ściekową miasta.

§ 39. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1IT, 7IT, 16IT, 17IT, 19IT:

1.  Ustala  się  przeznaczenie  terenów na  cele  pasów technicznych  infrastruktury technicznej  – 
gazociąg wysokiego ciśnienia.

2. Ustala się obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz swobodnego przemieszczania się 
wzdłuż pasów technicznych.

3.  Do  czasu  wybudowania  gazociągu  ustala  się  wykorzystanie  terenów:  7IT,  16IT,  19IT
na potrzeby gospodarki leśnej.

4. Dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej.

§ 40. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2IT, 5IT, 23IT:

1.  Ustala  się  przeznaczenie  terenów na  cele  pasów technicznych  infrastruktury technicznej  – 
gazociąg wysokiego ciśnienia DN 150.

2. Ustala się obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz swobodnego przemieszczania się 
wzdłuż pasów technicznych.

3. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej.

4. Dopuszcza się lokalizowanie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

5. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów.

§ 41. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3IT:

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele pasa technicznego infrastruktury technicznej – sieć 
wodociągowa o przekrojach równych i powyżej 500mm.

2. Ustala się obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz swobodnego przemieszczania się 
wzdłuż pasa technicznego.

3. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej.

4. Dopuszcza się lokalizowanie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

5. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów.

§ 42. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4IT:
1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele pasa technicznego infrastruktury technicznej – sieć 
kanalizacji: sanitarnej oraz deszczowej.

2. Ustala się obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz swobodnego przemieszczania się 
wzdłuż pasów technicznych.

3. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej.

4. Dopuszcza się lokalizowanie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

5. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów.

39



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (208)/2012

§ 43. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8IT, 9IT, 11IT, 13IT, 14IT, 
15IT, 18IT, 20IT, 21IT, 24IT:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele pasów technicznych infrastruktury technicznej – sieć 
elektroenergetyczna WN 110kV.

2. Ustala się obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz swobodnego przemieszczania się 
wzdłuż pasów technicznych.

3. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej.

4. Dopuszcza się lokalizowanie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

5. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów.

§ 44. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6IT, 10IT, 12IT, 22IT, 25IT, 
26IT, 27IT:

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele pasów technicznych infrastruktury technicznej – sieć 
elektroenergetyczna SN 15kV.

2. Ustala się obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz swobodnego przemieszczania się 
wzdłuż pasów technicznych.

3. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej.

4. Dopuszcza się lokalizowanie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

5. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów.
6.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§  45.  Ustala  się,  dla  wszystkich  terenów  wyznaczonych  w  planie,  stawkę  procentową 
stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela 
albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której  wartość wzrosła w związku z uchwaleniem 
planu, w wysokości 30%.

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

§  47.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa  Lubuskiego
i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
          ( - )
Jerzy Sobolewski 

uwaga: załącznik nr 1  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach  
urzędowania.
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       Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/379/2012

      Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

O  sposobie  rozpatrzenia  uwag  do  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego pomiędzy strefą przemysłową a zachodnią granicą miasta
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art.  20 ust.  1  ustawy z dnia 23 marca 2003 r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga
co następuje:

Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/379/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2012r.

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 dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obszaru 
położonego pomiędzy strefą przemysłową a zachodnią granicą miasta w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
rozstrzyga co następuje:

§1.1.  Inwestycje  z  zakresu  infrastruktury  technicznej  służące  zaspokajaniu  zbiorowych  potrzeb 
mieszkańców  stanowią  zgodnie  z  art.  7,  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591) zadania własne gminy.

1) Przewiduje się budowę dróg publicznych:
a)  na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  1KDD  –  szacunkowy  koszt
      1,8mln zł,
b)  na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  2KDD  –  szacunkowy  koszt
      2,4 mln zł,
c)  na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  3KDD  –  szacunkowy  koszt
      1,2mln zł,
d)  na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  4KDD  –  szacunkowy  koszt
      3,6 mln zł,
e)  na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  5KDD  –  szacunkowy  koszt
      3,6 mln zł,
f)  na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  6KDD  –  szacunkowy  koszt
      1,8mln zł,
g)  na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  1KDL  –  szacunkowy  koszt
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      40,5 mln zł,
h)  na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  2KDL  –  szacunkowy  koszt
      4 mln zł,
i)  na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  3KDL  –  szacunkowy  koszt
      16,5mln zł,
j)  na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  4KDL  –  szacunkowy  koszt
      2 mln zł,
k)  na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  5KDL  –  szacunkowy  koszt
      2 mln zł,
l)  na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  6KDL  –  szacunkowy  koszt
      1,4 mln zł,
m)  na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  7KDL  –  szacunkowy  koszt
      6 mln zł,
n)  m)  na  terenie  oznaczonym na rysunku planu  symbolem 8KDL – szacunkowy koszt
      7,2 mln zł,
o)  na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  9KDL  –  szacunkowy  koszt
      0,6 mln zł,
p)  na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  10KDL –  szacunkowy  koszt
      17 mln zł,
q)  na  terenie  oznaczonym  na  rysunku  planu  symbolem  2KDZ  –  szacunkowy  koszt
      14,4 mln zł,
łącznie koszt budowy dróg publicznych szacuje się na 126 mln zł.

2) Przewiduje się budowę systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części 
Gorzowa Wlkp. – Zlewnia A pokrywającego się  w większości z obszarem objętym planem 
(sumaryczny  koszt  budowy  –  53  706  749,89  zł).  Ww.  budowa  jest  objęta  projektem 
budowlano – wykonawczym pt. „Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu 
zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp. – Zlewnia A” i została uwzględniona w Wieloletniej 
Prognozie Inwestycyjnej.

2. Koszty przewidziane na realizację  inwestycji mogą  ulegać  zmianie w zależności  od aktualnych 
stawek rynkowych i zastosowanej technologii.

3.  Nabycie  gruntów  pod  drogami  może  zostać  zrealizowane  drogą  zamiany  na  inny  grunt
o równoważnej wartości.

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1.
1.  Realizacja  inwestycji  przebiegać  będzie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  tym
m.  in.  ustawą  Prawo  budowlane,  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych,  ustawą  o  samorządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo ochrony środowiska.
2.  Sposób  realizacji  inwestycji  może  ulegać  modyfikacji  wraz  z  dokonującym  się  postępem 
techniczno  –  technologicznym,  zgodnie  z  zasadą  stosowania  najlepszej  dostępnej  technologii,
o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionej
w §1 będzie przedmiotem zainteresowanych stron.

§3. Nie ustala się harmonogramu realizacji inwestycji wskazanych w §1.
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Poz. 2575

Uchwała Nr XXXIV/380/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzów Wlkp. obszaru ograniczonego Al. 11 Listopada, ul. Olimpijską i drogą wewnętrzną

z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp.

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.)  oraz  ustawy  z  dnia
25 czerwca 2010 r.  o zmianie ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  oraz  ustawy  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami
(Dz. U., Nr 130, poz.871), uchwala się co następuje:

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzów Wlkp. obszaru ograniczonego Al.11 Listopada, ul. Olimpijską i drogą wewnętrzną 
sporządzonego  na  podstawie  uchwały  Nr  LXXXII/1275/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.
z  dnia  29  września  2010  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru ograniczonego Al.11 Listopada, 
ul.  Olimpijską  i  drogą  wewnętrzną,  z  ustaleniami  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego miasta  Gorzowa Wlkp.,  przyjętego 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta 
          ( - )
Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2576

Uchwała Nr XXXIV/381/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzów Wlkp. 
obszaru ograniczonego Al. 11 Listopada, ul. Olimpijską i drogą wewnętrzną.

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.  z  2003  r.  Nr  80,  poz.  717  ze  zm.),
w  związku  z  uchwałą  Nr  LXXXII/1275/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia
29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  obszaru  ograniczonego  Al.  11  Listopada,  ul.  Olimpijską
i drogą wewnętrzną, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  Gorzowa  Wielkopolskiego,  uchwalonego  uchwałą
Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003 r.,  zmienionego uchwałą
Nr XXIV/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:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzów Wlkp. 
obszaru ograniczonego Al. 11 Listopada, ul. Olimpijska i drogą wewnętrzną, zwany dalej planem,
w granicach określonych na rysunku planu.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 0,74 ha.

3.  Integralną  częścią  planu  jest  rysunek  planu  w  skali  1:1000,  stanowiący  załącznik  nr  1
do uchwały.

4.  Rozstrzygnięcie  o  sposobie  rozpatrzenia  uwag  do  projektu  planu  stanowi  załącznik  nr  2
do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie 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.

6. 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 - ze względu na brak takich terenów 
i obiektów;

3)  szczegółowych  zasad  i  warunków  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych  planem 
miejscowym – ze względu na brak obszarów wymagających scaleń i podziałów.
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§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)  obowiązująca linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu linia określająca położenie lica 
frontowej ściany budynku; dopuszcza się przekroczenie obowiązującej linii zabudowy przez takie 
elementy  jak  gzymsy,  balkony,  wykusze,  okapy,  daszki  nad  wejściami  do  budynków,  schody 
zewnętrzne, elementy odwodnienia;

2)  obszar  oddziaływania  obowiązującej  linii  zabudowy –  obszar  zabudowy  budynkami,
na którym sytuowanie budynków ustala się w formie zabudowy pierzejowej, zgodnie z wyznaczoną 
na rysunku planu obowiązującą linią zabudowy z dopuszczeniem wyłączenia zabudowy w miejscu 
dojazdu określonym na rysunku planu;

3)  powierzchnia  zabudowy –  powierzchnia  wszystkich  budynków  i  obiektów  kubaturowych 
istniejących  i  projektowanych  zlokalizowanych  na  działce,  wyznaczona  przez  rzut  pionowy 
zewnętrznej  krawędzi  budynków na  powierzchnię  terenu.  Do powierzchni  zabudowy zalicza  się 
również  prześwity,  przejścia  oraz  rampy.  Do powierzchni  zabudowy nie  wlicza się  powierzchni 
obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, ani powierzchni 
elementów drugorzędnych, np. daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;

4)  wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy – nieprzekraczalny parametr wykorzystania 
działki budowlanej, zabudowanej lub terenu, który może być wykorzystany pod zabudowę, liczony 
wg  wzoru:  D  =  P/Tx100  (%),  gdzie:  D  –  wskaźnik  dopuszczalnej  powierzchni  zabudowy,
P – łączna powierzchnia zabudowy liczona według zasad określonych w pkt 3, T – powierzchnia 
całkowita działki budowlanej, zabudowanej lub terenu;

5)  reklama – wszelkie formy i  nośniki informacji nie będące znakiem w rozumieniu przepisów
o znakach i sygnałach drogowych, elementem systemu informacji miejskiej lub pojazdem;

6) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczona symbolem;

7) powierzchnia użytkowa usługowa - dla obiektów handlowych powierzchnia sprzedaży.

§ 3.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1)  granice  obszaru  objętego  planem  tożsame  z  granicami  obszaru  ochrony  stanowiska 
archeologicznego Nr 150, AZP 45-11/59;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) obowiązujące linie zabudowy;

4) obszar oddziaływania obowiązującej linii zabudowy;

5) obiekt wpisany do ewidencji zabytków;

6) korytarze techniczne;

7) wielkości wymiarowe;

8) symbole terenów.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny.
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Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§  4.  Obowiązuje  następujące  przeznaczenie  terenów  wyznaczonych  liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu:

1)  teren  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej,  zabudowy  usługowej  oznaczony  symbolem 
MW,U;

2) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U;

3) teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP;

4) tereny dróg publicznych lokalnych oznaczone symbolami: 1KDL, 2KDL;

5) teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW.

§  5.1.  Obowiązują  następujące  zasady  ochrony  i  kształtowania  ładu  przestrzennego
oraz kształtowania przestrzeni publicznych: 

1)  uwzględnianie  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  w  kształtowaniu  zabudowy  i  urządzeń 
komunikacji;

2) zakazuje się lokalizacji: 

a) tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,

b) wolnostojących budynków garażowych i gospodarczo-garażowych,

c) ogrodzeń betonowych i żelbetowych z elementów prefabrykowanych.

2. Ograniczenia wysokości, o których mowa w ustaleniach szczegółowych, nie dotyczą budowli
i urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej.

§ 6.Obowiązują następujące ustalenia dotyczące reklam i obiektów informacyjnych:

1) dopuszcza się lokalizację elementów systemu informacji miejskiej;

2) dopuszcza się lokalizację reklam: 
a)  w  postaci  szyldów  semaforowych,  montowanych  na  elewacji  budynku,  o  dolnej  krawędzi 
umiejscowionej na wysokości minimum 2,5 m nad poziomem gruntu, maksymalnie do wysokości 
parteru użytkowego, z wysięgiem na odległość maksymalnie 80 cm od elewacji,
b) na elewacji budynku do wysokości parteru użytkowego, o powierzchni nie przekraczającej 30% 
powierzchni elewacji,
c) na pozbawionej okien ścianie szczytowej budynku;

3) zakazuje się lokalizacji reklam: 
a) na urządzeniach infrastruktury technicznej,
b) na obiektach małej architektury,
c) w postaci banerów z tworzyw tekstylnych,
d) typu LED, LCD, plazmowych oraz o podobnej technologii,
e) całkowicie pokrywających okna i witryny wystawowe,
f) na terenie ZP,
g) w postaci trwale związanych z gruntem urządzeń i budowli służących reklamie, z wyłączeniem: 
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terenu U od strony ul. Olimpijskiej oraz na granicy terenu U stanowiącej jednocześnie wschodnią 
granicę obszaru objętego planem lub w sąsiedztwie tej granicy.

§  7.  Obowiązują  następujące  zasady  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu 
kulturowego:
1) zagospodarowanie zielenią wszystkich terenów wolnych od utwardzenia;
2)  gromadzenie  i  usuwanie  odpadów  na  zasadach  określonych  w  przepisach  odrębnych
oraz w gminnych przepisach porządkowych;
3)  włączenie  systemów grzewczych budynków do scentralizowanych systemów ciepłowniczych,
w celu zmniejszenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego;
4) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
5)  ochrona  przed  hałasem  terenu  MW,U  należącego  pod  względem  akustycznym  do  terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zgodnie z przepisami o ochronie środowiska;
6) zakazuje się funkcji zbierania odpadów, które wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności 
oraz funkcji odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów.

§ 8.1. Obowiązuje ochrona konserwatorska: 
1) stanowiska archeologicznego Nr 150, AZP 45-11/59 - na całym obszarze objętym planem;

2) obiektu wpisanego do ewidencji zabytków, oznaczonego na rysunku planu.

2. Dla obiektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ustala się zachowanie: 
1) wysokości budynku;

2) geometrii dachu i sposobu pokrycia dachu głównej bryły budynku;

3) kompozycji elewacji, w tym układu otworów okiennych i drzwiowych, detali architektonicznych;

4) podziału otworów okiennych.

§ 9. Tereny dróg publicznych lokalnych 1KDL i 2KDL ustala się jako tereny inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym.

§  10.1.  Obowiązują  następujące  zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów 
infrastruktury technicznej: 

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg;

2) dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej na terenach innych, niż wymienione
w pkt 1, o ile nie zostaną zakłócone zasady zagospodarowania tych terenów;

3) dopuszcza się likwidację, budowę i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4)  ustala  się  zaopatrzenie  w  wodę  z  miejskiej  sieci  wodociągowej  w  Al.  11  Listopada
lub w ul. Olimpijskiej;

5)  ustala  się  odprowadzanie  ścieków  sanitarnych  do  miejskiej  sieci  kanalizacji  sanitarnej
w Al. 11 Listopada lub w ul. Olimpijskiej;

6) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się: 
a)  zagospodarowanie  wód  opadowych  i  roztopowych,  nie  wymagających  podczyszczenia,
na własnym terenie,
b)  dopuszczenie  odprowadzania  wód  opadowych  i  roztopowych  do  miejskiej  sieci  kanalizacji 
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deszczowej;

7)  ustala  się  zaopatrzenie  w  gaz  z  sieci  gazowej  zlokalizowanej  w  Al.  11  Listopada
lub w ul. Olimpijskiej;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się: 
a)  zaopatrzenie  w  energię  cieplną  z  miejskiej  sieci  ciepłowniczej  w  Al.  11  Listopada
lub w ul. Olimpijskiej,
b)  dopuszczenie  lokalizacji  kolektorów  słonecznych  oraz  innych  alternatywnych  źródeł  ciepła
lub indywidualnych urządzeń grzewczych o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 92%;

9) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną ze zlokalizowanych poza obszarem objętym planem 
stacji  transformatorowych  15/0,4kV  oraz  ze  stacji  transformatorowych  nowoprojektowanych, 
których lokalizację dopuszcza się na terenie U;

10) w zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się: 
a) zaopatrzenie z istniejącej i planowanej sieci telekomunikacyjnej,
b) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

2.  Obowiązują  następujące  ustalenia  związane  z  napowietrzną  linią  elektroenergetyczną 
wysokiego napięcia, WN 110kV: 

1) ustala się korytarz techniczny o szerokości 20 m – po 10 m od osi linii;

2) w korytarzu technicznym wymienionym w ust. 2 pkt 1 nie dopuszcza się lokalizowania nowych 
budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

3)  w przypadku likwidacji  linii  elektroenergetycznej  wysokiego napięcia  przestają  obowiązywać 
ograniczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

§ 11. W zakresie parkowania pojazdów ustala się:
1) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości zgodnej z poniższymi wskaźnikami: 
a) w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, co najmniej 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
b)  co  najmniej  1  miejsce  postojowe  na  każde  rozpoczęte  30  m²  powierzchni  użytkowej  usług 
zlokalizowanych w obszarze oddziaływania obowiązującej linii zabudowy,
c) 1 miejsce postojowe na 20 m² powierzchni użytkowej usługowej dla usług zlokalizowanych poza 
obszarem oddziaływania obowiązującej linii zabudowy;
2) zapewnienie miejsc postojowych w granicach terenu i własnej działki budowlanej;
3) dopuszcza się na terenie U lokalizowanie miejsc postojowych do obsługi funkcji usługowych 
zlokalizowanych poza obszarem planu.

§  12.  Nie  ustala  się  sposobów i  terminów tymczasowego  zagospodarowania,  urządzenia
i użytkowania terenów.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 13.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW,U ustala się przeznaczenie: 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się: 

1) urządzenia komunikacji w postaci dróg wewnętrznych, zatok postojowych i parkingów;
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2) niewyznaczone na rysunku planu dojścia oraz dojazdy do budynków;

3) obiekty małej architektury;

4) zieleń urządzoną;

5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1)  wysokość zabudowy zlokalizowanej  w obszarze oddziaływania obowiązującej  linii  zabudowy
– do 16 m;

2) wysokość zabudowy zlokalizowanej poza obszarem oddziaływania obowiązującej linii zabudowy 
– do 12 m, 3 kondygnacje nadziemne,

3) dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 35° - 45° kryte dachówką lub blachodachówką
w kolorze ceglastym;

4)  zakaz  stosowania  materiałów  wykończeniowych  elewacji  typu:  siding,  blachy  faliste
i trapezowe.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy – 40%;

2) powierzchnię biologicznie czynną – co najmniej 25%;

3) lokalizację zabudowy: 
a)  zgodnie  z  oznaczeniem  obowiązującej  linii  zabudowy  w  obszarze  oddziaływania  tej  linii 
zabudowy,
b) zgodnie z przepisami odrębnymi na pozostałym obszarze.

5. Ustala się dojazd z ul. Olimpijskiej poprzez tereny: 1KDL, KDW i U.

§ 14.1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U ustala się przeznaczenie: 
zabudowa usługowa.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się: 

1) urządzenia komunikacji w postaci dróg wewnętrznych, zatok postojowych i parkingów;

2) niewyznaczone na rysunku planu dojścia oraz dojazdy do budynków;

3) obiekty małej architektury;

4) zieleń urządzoną;

5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

6) garaże podziemne.

3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) w obszarze oddziaływania obowiązującej linii zabudowy: 
a) wysokość zabudowy – do 16 m;
b)  dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie  nachylenia połaci  30° -  45° pokrycie  dachów 
dachówką lub blachodachówką w kolorze ceglastym;
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2) poza obszarem oddziaływania obowiązującej linii zabudowy: 
a) wysokość zabudowy – do 12 m, do 3 kondygnacji nadziemnych,
b) dachy zgodnie z ust. 3 pkt 1 lit. b lub dachy płaskie.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy – 50%;

2) powierzchnię biologicznie czynną – co najmniej 15%;

3) lokalizację zabudowy: 
a)  zgodnie  z  oznaczeniem  obowiązującej  linii  zabudowy  w  obszarze  oddziaływania  tej  linii 
zabudowy,
b) zgodnie z przepisami odrębnymi na pozostałym obszarze, z uwzględnieniem lit. c,
c)  dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy terenu U stanowiącej jednocześnie wschodnią 
granicę obszaru objętego planem.

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: 

1) z drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDL;

2)  poprzez  drogę  wewnętrzną  oznaczoną  symbolem KDW oraz  z  Al.  11  Listopada  w  miejscu 
wskazanym na rysunku planu.

§ 15.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP ustala się przeznaczenie: 
zieleń urządzona.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się: 

1) obiekty małej architektury;

2) ciągi piesze;

3) ścieżki rowerowe;

4) miejsca postojowe dla rowerów;

5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Ustala się powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 80% powierzchni terenu.

4. Ustala się dojazd z ul. Olimpijskiej.

§ 16.1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:  1KDL, 2KDL ustala się 
przeznaczenie: droga publiczna klasy lokalnej.

2.  Na  terenach,  o  których  mowa  w  ust.  1  ustala  się  szerokość  pasa  drogowego  zgodnie
z rysunkiem planu.

§ 17.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW ustala się przeznaczenie: 
droga wewnętrzna.

2. Ustala się obsługę komunikacyjną do działki nr 1366/2 znajdującej się poza granicami planu
z terenu, o którym mowa w ust. 1.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się: 

1) zieleń przyuliczną;
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2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 18. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której 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.) w wysokości 30%.

§ 19. Traci moc uchwała Nr LXXIX/795/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia
18  września  2002  r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Gorzowa  Wlkp.  w  rejonie  ul.  Olimpijskiej  i  Al.  11-go  Listopada  (Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego
z dnia 18 listopada 2002 r. Nr 105, poz. 1277) na obszarze objętym planem.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta 
          ( - )
Jerzy Sobolewski 

uwaga: załącznik nr 1  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach  
urzędowania.
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XXXIV/381/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 sierpnia 2012 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GORZÓW WLKP. 
OBSZARU OGRANICZONEGO AL. 11 LISTOPADA, UL. OLIMPIJSKĄ I DROGĄ WEWNĘTRZNĄ 

Lp. Data 
wpływu 
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej

i adres 
zgłaszającego 

uwagi

Treść uwagi Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Rady 
Miasta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi
 Uwagi 

uwaga 
uwzględ
niona 

Uwaga 
nieuwzglę

dniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 9 lipca 
2012 r.

Prezes zarządu 
Firmy WEST-

BUD
I Sp. z o.o. 

Przemysław 
Białas

1.„dopuszczenie 
nadbudowy 
(i przebudowy) obiektu 
ujętego w ewidencji 
zabytków przy Al. 11 
listopada 144
– celem uatrakcyjnienia 
pierzi i uzasadnienia 
poniesienia kosztów 
remontu obiektu 
będącego w złym stanie 
technicznym,” 

budynek przy 
Al. 11 Listopada 
144 

 § 8.1. Obowiązuje ochrona 
konserwatorska: 
1) stanowiska archeologicznego Nr 150, 
AZP 45-11/59 – na całym obszarze 
objętym planem; 
2) obiektu wpisanego do ewidencji 
zabytków, oznaczonego na rysunku planu. 
2. Dla obiektu, o którym mowa w ust.1 
pkt 2 ustala się zachowanie: 
1) wysokości budynku 
2) geometrii dachu i sposób pokrycia 
dachu głównej bryły budynku 
3) kompozycji elewacji, w tym układu 
otworów okiennych i drzwiowych, detali 
architektonicznych; 
4) podziału otworów okiennych.

x 1.Obiekt położony przy Al. 11 Listopada 144 
podlega ochronie konserwatorskiej – jest 
wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
W projekcie planu budynek został objęty 
ochroną „w zakresie formy, kompozycji elewacji 
oraz detalu” w związku z wnioskiem Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (znak: 
ZN.G-401-19/10 [MGW] z dnia 15 października 
2010 r.). Projekt planu, w tym zapisy dotyczące 
ochrony konserwatorskiej, zostały uzgodnione 
przez organ konserwatora pismem znak: ZN.-
G.5150.4.2012 [MGW] z dnia 4 kwietnia 2012 r. 
W związku z wymaganą ochroną formy budynku 
niedopuszczalna jest jego nadbudowa i 
przebudowa. 
Z powyższych względów uwaga nie zostaje 
uwzględniona
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2.„wskaźnik miejsc 
postojowych dla 
samochodów 
osobowych w ilości 
liczonej jako 
powierzchnia sprzedaży 
w myśl art. 2 pkt) 19 
ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu 
przestrzennym 
(propozycja zapisów
w planie § 2 i §11
w załączeniu 

cały obszar 
objęty planem 

§ 11. W zakresie parkowania pojazdów 
ustala się: 
1) miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w ilości zgodnej z poniższymi 
wskaźnikami: 
a) w zabudowie mieszkaniowej 
wielorodzinnej, co najmniej 1 miejsce 
postojowe na 1 mieszkanie, 
b) co najmniej 1 miejsce postojowe
na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni 
użytkowej usług zlokalizowanych w 
obszarze oddziaływania obowiązującej 
linii zabudowy, 
c) 1 miejsce postojowe na 20 m² 
powierzchni użytkowej usługowej
dla usług zlokalizowanych poza obszarem 
oddziaływania obowiązującej linii 
zabudowy; 
2) zapewnienie miejsc postojowych
w granicach terenu i własnej działki 
budowlanej; 
3) dopuszcza się na terenie U 
lokalizowanie miejsc postojowych
do obsługi funkcji usługowych 
zlokalizowanych 

x 2. Zapisy projektu planu realizują koncepcję 
przedstawioną przez inwestora. Zmiana redakcji 
ustaleń planu w sposób określony w uwadze jest 
niezgodny z prawem, stąd uwaga nie zostaje 
uwzględniona. 

3.„w zakresie 
zagospodarowania 
terenu: 
wskaźnik dopuszczalnej 
powierzchni zabudowy 
– 70% 
powierzchnia 
biologicznie
czynna – 10%” 

teren U § 14.4. W zakresie zagospodarowania 
terenu ustala się: 
1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni 
zabudowy – 50%; 
2) powierzchnię biologicznie czynną – co 
najmniej 15%; 
3) lokalizację zabudowy 
a) zgodnie z oznaczeniem obowiązującej 
linii zabudowy, 
zgodnie z przepisami odrębnymi na 
pozostałym obszarze. 

x 3. Wskaźnik powierzchni zabudowy o wielkości 
50% jest maksymalnym wskaźnikiem możliwym 
do uzyskania przy uwzględnieniu istniejących 
uwarunkowań. 
Z powyższych względów uwaga nie zostaje 
uwzględniona. 
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4.„możliwość podziału 
terenu U na mniejsze 
działki – co po 
zrealizowaniu obiektu 
handlowego pozwoli 
podzielić teren tak, aby 
wydzielić osobna 
działkę dla budynków
nr 144, 143 i 
nowoprojektowanych 
uzupełniających pierzeje 
wraz z parkingami,” 

teren U § 14.4. W zakresie zagospodarowania 
terenu ustala się: 
4) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni 
zabudowy – 50%; 
5) powierzchnię biologicznie czynną – co 
najmniej 15%; 
6) lokalizację zabudowy 
b) zgodnie z oznaczeniem obowiązującej 
linii zabudowy, 

zgodnie z przepisami odrębnymi na 
pozostałym obszarze. 

x 4. Obawy inwestora o niemożliwość podziału 
terenu oznaczonego symbolem U, w związku
z brakiem zapisów w projekcie planu 
dotyczących zasad podziału są nieuzasadnione. 
Zgodnie z najnowszym orzecznictwem, nie ma 
możliwości prawnej określania w planie 
miejscowym zasad podziałów, gdyż wykracza to 
poza zakres planu określony w art. 15 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz.717 ze zm.). Możliwość podziału 
terenu na obszarach, gdzie obowiązują plany 
miejscowe bada się w zakresie zgodności
z ustaleniami planu (m. in. przeznaczenia terenu, 
jego skomunikowania). 
Z powyższych względów uwaga nie zostaje 
uwzględniona.

5.„dopuszczenie 
realizacji wspólnej 
inwestycji na terenie U
i MW,U o funkcji 
usługowej z 
wyłączeniem linii 
podziału funkcji 
(określonej w § 3.1.2) 
miedzy funkcjami U
i MW,U.” 

teren U i MW,U przeznaczenie terenu U: zabudowa 
usługowa 
terenu MW,U: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, zabudowa usługowa 

x 5.Uzasadnienie: Uwzględnienie uwagi jest 
niezasadne, ponieważ nie jest możliwe 
lokalizowanie zabudowy z pominięciem 
określonych w miejscowym planie linii 
rozgraniczających poszczególne funkcje. Liniami 
rozgraniczającymi rozdziela się tereny, które 
różnią się przeznaczeniem lub zasadami 
zagospodarowania. Uwzględnienie uwagi byłoby 
również niezgodne z stanowiskiem mieszkańców 
budynku położonego przy Al. 11 Listopada 141, 
którzy optowali za utrzymaniem funkcji 
mieszkaniowej na całym terenie oznaczonym
w projekcie planu symbolem MW,U (zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa 
usługowa). 
Z powyższych względów uwaga nie zostaje 
uwzględniona. 

54



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (208)/2012

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XXXIV/381/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 sierpnia 2012 r. 

 ROZTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych  gminy  oraz  zasadach  ich  finansowania,  zgodnie  z  przepisami  o  finansach 
publicznych, zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 
obszaru ograniczonego Al. 11 Listopada, ul. Olimpijską i drogą wewnętrzną. 

Na podstawie art.  20 ust.  1  ustawy z dnia 23 marca 2003 r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga
co następuje: 

§1.1.  Inwestycje  z  zakresu  infrastruktury  technicznej  służące  zaspokajaniu  zbiorowych  potrzeb 
mieszkańców  stanowią  zgodnie  z  art.  7,  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) zadania własne gminy. 

2. Nie przewiduje się budowy dróg publicznych oraz sieci infrastruktury technicznej stanowiących 
zadania własne gminy. 

§2. Zgodnie z art.  16 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60) szczegółowe 
warunki  budowy  lub  przebudowy  dróg  określa  umowa  między  zarządcą  drogi  a  inwestorem 
inwestycji niedrogowej. Koszt wykonania drogi publicznej oznaczonej w planie symbolem 1KDL 
spowodowanej inwestycją niedrogową obciąży inwestora. 

Poz. 2576

Uchwała Nr XXXIV/382/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego na południe od ulicy Myśliborskiej w rejonie ulicy 

Brukselskiej z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp.

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.)  oraz  ustawy  z  dnia
25 czerwca 2010 r.  o zmianie ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  oraz  ustawy  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami
(Dz. U., Nr 130, poz. 871), uchwala się co następuje: 

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta  Gorzowa Wlkp.  obszaru położonego na południe  od ulicy Myśliborskiej  w rejonie  ulicy 
Brukselskiej  zgodnego  z  Uchwałą  Nr  XXXVII/587/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia
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25  czerwca  2008  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  obszaru  położonego  na  południe  od  ul.  Myśliborskiej  w  Gorzowie  Wlkp.,
z  ustaleniami  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Gorzowa Wlkp.,  sporządzonego na podstawie  Uchwały 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
          ( - )
Jerzy Sobolewski 

Poz. 2577

Uchwała Nr XXXIV/383/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 
obszaru położonego na południe od ulicy Myśliborskiej w rejonie ulicy Brukselskiej

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.), ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r.  o zmianie ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  oraz  ustawy  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami
(Dz. U. z 20120 r., Nr 130, poz. 871), w związku z uchwałą Nr XXXVII/587/2008 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  na  południe  od  ul.  Myśliborskiej
w Gorzowie Wlkp., po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  Gorzowa  Wielkopolskiego,  uchwalonego  uchwałą
Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003 r.,  zmienionego uchwałą
Nr XXIV/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:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§  1.1.  Uchwala  się  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  miasta
Gorzowa  Wlkp.  obszaru  położonego  na  południe  od  ulicy  Myśliborskiej  w  rejonie
ulicy Brukselskiej, zwany dalej planem, w granicach określonych na rysunku planu.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 64,1 ha.

3.  Integralną  częścią  planu  jest  rysunek  planu  w  skali  1:1000,  stanowiący  załącznik  nr  1
do uchwały.
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4.  Rozstrzygnięcie  o  sposobie  rozpatrzenia  uwag  do  projektu  planu,  stanowi  załącznik  nr  2
do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie 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.

6. 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  obszarów szczególnego 
zagrożenia  powodzią  oraz  obszarów  osuwania  się  mas  ziemnych  -  ze  względu  na  brak  takich 
terenów lub obiektów;

3)  szczegółowych  zasad  i  warunków  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych  planem 
miejscowym – ze względu na brak obszarów wymagających scaleń i podziałów.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)  akcent  architektoniczny –  element  kompozycji  architektonicznej  w  postaci  części  obiektu 
budowlanego wyróżniający się formą architektoniczną;

2)  dominanta urbanistyczna – element kompozycji urbanistycznej w postaci wyeksponowanego
w przestrzeni obiektu budowlanego lub jego części stanowiący punkt orientacyjny w przestrzeni 
miejskiej;

3)  elewacja  o  wysokich  walorach  architektonicznych -  elewacja  o  wysokim  poziomie 
estetycznym rozwiązań architektonicznych w zakresie kompozycji  i  wysokiej jakości materiałów 
budowlanych;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu linia ograniczająca fragment 
terenu, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;

5)  obowiązująca linia zabudowy – wyznaczona na rysunku planu linia określająca położenie lica 
frontowej ściany budynku nie będącej ścianą szczytową; jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią 
inaczej, dopuszcza się oddalenie fragmentów frontowej ściany budynku od linii, pod warunkiem,
że nie przekroczą one łącznie 20% długości elewacji; dopuszcza się przekroczenie obowiązującej 
linii zabudowy przez takie elementy jak gzymsy, balkony, wykusze, okapy, daszki nad wejściami
do budynków, na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych;

6)  ogrodzenie ażurowe – ogrodzenie, w którym powierzchnia ogrodzenia nie przysłonięta przez 
jego trwałe elementy stanowi co najmniej 40% powierzchni całkowitej ogrodzenia;

7)  powierzchnia  zabudowy –  powierzchnia  wszystkich  budynków  i  obiektów  kubaturowych 
istniejących  i  projektowanych  zlokalizowanych  na  działce,  wyznaczona  przez  rzut  pionowy 
zewnętrznej  krawędzi  budynku  na  powierzchnię  terenu.  Do  powierzchni  zabudowy  zalicza  się 
również  prześwity,  przejścia  oraz  rampy.  Do powierzchni  zabudowy nie  wlicza się  powierzchni 
obiektów ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, ani powierzchni elementów 
drugorzędnych,  np.  daszków,  markiz,  występów dachowych,  oświetlenia  zewnętrznego,  okapów, 
gzymsów;
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8)  reklama – wszelkie formy i  nośniki informacji nie będące znakiem w rozumieniu przepisów
o znakach i sygnałach drogowych, elementem SIM lub pojazdem;

9) SIM – System Jednolitej Identyfikacji Wizualnej Marki Gorzów Wielkopolski;

10)  teren –  część obszaru  objętego planem wyznaczona liniami  rozgraniczającymi  i  oznaczona 
symbolem;

11)  zabudowa  pierzejowa –  zabudowa  usytuowana  w  sposób  ciągły  na  całej  długości 
obowiązującej  linii  zabudowy;  dopuszcza się przerwy w zabudowie w obszarach wyznaczonych
na  rysunku  planu,  na  zasadach  określonych  w  ustaleniach  szczegółowych,  przejścia  bramowe
w  miejscach  wskazanych  na  rysunku  planu  oraz  niewyznaczone  na  rysunku  planu  przejścia 
bramowe.

§  3.  Następujące  oznaczenia  graficzne  na  rysunku  planu  są  obowiązującymi  ustaleniami 
planu:
1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) obowiązujące linie zabudowy;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) przejścia bramowe;

6) obszar dopuszczenia przerwy w zabudowie pierzejowej;

7) szpalery drzew;

8) wielkości wymiarowe;

9) akcenty architektoniczne;

10) dominanty urbanistyczne;

11) ścieżki rowerowe;

12) strefy wejść na teren Rezerwatu Przyrody „Gorzowskie Murawy”;

13) symbole terenów.

§ 4. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§ 5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) 1MW/U, 2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U, 8MW/U, 9MW/U, 10MW/U, 
11MW/U, 12MW/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem funkcji usługowej;

3) 1U, 2U – usługi komercyjne;

4) UP/U – usługi publiczne, usługi kultury z dopuszczeniem usług komercyjnych;
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5) UO – usługi oświaty;

6) UK – usługi sakralne;

7) UT/US – usługi turystyki, sportu i rekreacji;

8) 1ZP, 2ZP, 3ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP – zieleń urządzona;

9) ZL – las;

10) KP – komunikacja piesza - plac;

11) 1KDZ, 2KDZ – drogi publiczne klasy zbiorczej;

12) 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL – drogi publiczne klasy lokalnej;

13) 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW – drogi wewnętrzne.

§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) lokalizowanie reklam naściennych wyłącznie w kondygnacjach usługowych;

2)  zakaz  lokalizowania  wolnostojących  nośników  reklamowych  na  terenach:  MW,  1MW/U, 
2MW/U, 3MW/U, 4MW/U, 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U, 8MW/U, 9MW/U, 10MW/U, 11MW/U, 
12MW/U, 1ZP, 2ZP, 3ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, UK, KP;

3) zakaz sytuowania wejść na teren Rezerwatu Przyrody „Gorzowskie Murawy” z terenu objętego 
planem, poza miejscami wyznaczonymi na rysunku planu;

4) w rejonie stref wejść na teren Rezerwatu Przyrody „Gorzowskie Murawy” możliwość lokalizacji 
tablic informacyjnych;

5)  dopuszczenie  lokalizowania  wiat  przystankowych  i  kiosków  w  obrębie  terenów  1KDZ
oraz 1KDL;

6)  uwzględnianie  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  w  kształtowaniu  zabudowy  i  urządzeń 
komunikacji;

7)  zakaz  lokalizowania  usług  związanych  ze  zbieraniem  odpadów  oraz  instalacji  do  odzysku
i unieszkodliwiania odpadów;

8) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, jeśli ustalenia szczegółowe 
nie stanowią inaczej;

9) zakaz zabudowy garażowej, jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

10) zakaz stosowania kolorów jaskrawych;

11) zakaz lokalizowania zabudowy o funkcji hurtowo – magazynowej, za wyjątkiem terenu 2U;

12) dopuszczenie lokalizowania elementów SIM;

13) lokalizowanie zabudowy zgodnie z obowiązującymi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 
wyznaczonymi na rysunku planu;

14) ograniczenia wysokości, o których mowa w ustaleniach szczegółowych, nie dotyczą budowli
i urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej;

15)  wymiar  pionowy  budowli  wraz  z  zamontowanymi  na  niej  urządzeniami  budowlanymi
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i  instalacjami  oraz  ich  konstrukcjami  wsporczymi,  mierzony  od  poziomu  terenu  przy  budowli
do najwyższego punktu tych urządzeń i instalacji, nie może być większy niż 40 m;

16)  dopuszczenie  lokalizowania  powyżej  parteru  jednego  znaku  graficznego  informacyjnego 
umożliwiającego identyfikację osiedla, umieszczonego w obrębie terenu lub jednego naściennego 
nośnika reklamowego w obrębie terenu.

§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) rodzaje terenów objętych ochroną przed hałasem, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska: 
a) tereny, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2 należą pod względem akustycznym do terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
b) tereny, o których mowa w § 5 pkt 5 należą pod względem akustycznym do terenów zabudowy 
związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
c)  tereny,  o  których mowa w §  5 pkt  7,  8  i  9  należą  pod względem akustycznym do terenów 
rekreacyjno – wypoczynkowych;

2)  włączenie  systemów grzewczych budynków do scentralizowanych systemów ciepłowniczych,
w celu zmniejszenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego;

3) budowę centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną;

4) na terenach MW i UT/US obowiązek stosowania rozwiązań technologicznych ograniczających 
negatywne oddziaływanie na środowisko;

5)  gromadzenie  i  usuwanie  odpadów  na  zasadach  określonych  w  przepisach  odrębnych
oraz w gminnych przepisach porządkowych.

§  8.  W  przypadku  odkryć  archeologicznych  na  obszarze  objętym  planem  obowiązują 
przepisy o ochronie zabytków.

§ 9.1. Ustala się obszary przestrzeni publicznej, które stanowią tereny: 1ZP, 2ZP, 3ZP, KP.

2. Ustala się tereny inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, które stanowią tereny: 
1KDZ, 2KDZ, 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, UO.

3. W zakresie kształtowania przestrzeni dla terenów 1KDZ, 2KDZ, 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 
5KDL ustala się: 

1) oświetlenie uliczne w jednolitej stylistyce;

2) zapewnienie ochrony ludności zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

§  10.1.  W  zakresie  zasad  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  infrastruktury 
technicznej ustala się: 
1) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg;

2) dopuszczenie likwidacji, budowy i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3)  dopuszczenie  lokalizowania  sieci  i  urządzeń  infrastruktury  technicznej  na  terenach  innych,
niż wymienione w pkt 1, o ile nie zostaną zakłócone zasady zagospodarowania tych terenów;

4) zapewnienie dostępu do sieci magistralnych;
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5) zakaz lokalizowania napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a)  zaopatrzenie  w  energię  elektryczną  z  istniejących  stacji  transformatorowych  15/0,4kV,
w tym zlokalizowanych poza obszarem objętym planem,
b)  dopuszczenie  lokalizowania  stacji  transformatorowych  15/0,4kV,  o  ile  ustalenia  szczegółowe
nie stanowią inaczej;

7) w zakresie usług telekomunikacyjnych: 
a) zaopatrzenie z istniejącej i planowanej sieci telekomunikacyjnej,
b) dopuszczenie likwidacji istniejących linii napowietrznych oraz ich przełożenie do gruntu,
c) dopuszczenie lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
a) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i planowanej rozdzielczej sieci gazowej,
b) główny kierunek zaopatrzenia w gaz z ulicy Myśliborskiej,
c) dla planowanych rozdzielczych sieci gazowych zakazuje się lokalizacji budynków oraz nasadzeń 
drzew w strefie kontrolnej od gazociągu, wynoszącej 0,5 m od osi skrajnego przewodu;

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
a) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,
b) dopuszczenie zaopatrzenia w ciepło z ogólnodostępnej sieci ciepłowniczej,
c) dopuszczenie indywidualnych lub scentralizowanych źródeł ciepła,
d)  dopuszczenie  kolektorów  słonecznych  oraz  innych  alternatywnych  źródeł  ciepła
lub indywidualnych kotłowni o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 92%;

10) główne kierunki zaopatrzenia w wodę: 
a)  dopuszczenie  zaopatrzenia  w  wodę  z  istniejącej  i  projektowanej  sieci  wodociągowej
w ulicy Myśliborskiej, pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy sieci,
b) dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z istniejącej pompowni wody w rejonie ulicy Szczecińskiej, 
na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
c)  dopuszczenie  zaopatrzenie  w  wodę  z  ujęcia  w  rejonie  ulicy  Kosynierów  Gdyńskich,
na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

11) w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych: 
a)  odprowadzanie  ścieków  do  miejskiej  oczyszczalni  ścieków  projektowanym  kolektorem 
grawitacyjnym w rejonie ulic: Londyńskiej, Brukselskiej, Ryskiej i Olimpijskiej,
b)  odprowadzanie  ścieków  systemem grawitacyjnym  sieci  kanalizacji  sanitarnej  lokalizowanym
w pasach drogowych do kolektora, o którym mowa w lit. a,
c)  dopuszczenie  lokalizowania  zbiorników  bezodpływowych  do  gromadzenia  ścieków,
jako rozwiązań tymczasowych, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej,
d)  dopuszczenie  włączenia  do  istniejącej  kanalizacji  sanitarnej  w  ulicy  Myśliborskiej,
pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy sieci;

12) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 
a)  podczyszczenie  wód  opadowych  i  roztopowych  w  przypadku  przekroczenia  dopuszczalnych 
wartości stężeń substancji ropopochodnych,
b) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami 
ropopochodnymi,
c)  główny  kierunek  odprowadzania  wód  opadowych  i  roztopowych  do  kolektorów  kanalizacji 
deszczowej w rejonie ulic: Ryskiej i Olimpijskiej,
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d)  dopuszczenie  zagospodarowania  wód  opadowych  nie  wymagających  podczyszczenia
na własnym terenie,
e)  dopuszczenie  odprowadzania  wód  deszczowych  do  istniejącej  sieci  kanalizacji  deszczowej
w ulicach Myśliborskiej i Słowiańskiej, pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy sieci.

2. W zakresie komunikacji ustala się: 

1) lokalizowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości zgodnej z poniższymi 
wskaźnikami, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej: 
a) co najmniej 1,2 miejsca postojowego na jedno mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej,
b) co najmniej 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30 m² powierzchni użytkowej usług,
c) co najmniej 15 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej usług oświaty,
d) co najmniej 10 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej usług sakralnych;

2) zapewnienie miejsc postojowych w granicach własnej działki i terenu, o ile ustalenia szczegółowe 
nie stanowią inaczej;

3) lokalizowanie miejsc postojowych dla rowerów na terenach 1ZP, 2ZP, 3ZP, KP, UT/US, UP/U
i UO w ilości co najmniej 5 miejsc postojowych na każdym terenie.

§  11.  W  planie  nie  określa  się  szczegółowych  zasad  i  warunków  scalania  i  podziału 
nieruchomości objętych planem, ze względu na brak obszarów wymagających scaleń i podziałów.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 12.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW ustala się przeznaczenie: 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się: 

1) drogi wewnętrzne, niewyznaczone na rysunku planu;

2) obiekty małej architektury;

3) zieleń urządzoną;

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) wysokość zabudowy do 15 m, z zachowaniem zróżnicowania liczby kondygnacji nadziemnych:
a) 3 kondygnacje nadziemne od strony Rezerwatu „Gorzowskie Murawy” oraz od strony terenu 
8KDW,
b) 4 kondygnacje nadziemne od strony terenu 1KDZ;

2) dachy płaskie.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 35% powierzchni terenu;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 35% powierzchni terenu;

3)  grodzenie  terenu  od  strony  Rezerwatu  „Gorzowskie  Murawy”  ogrodzeniem  ażurowym
o wysokości do 1,5 m;
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4) lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

5) lokalizowanie zabudowy tak, by elewacje stanowiące pierzeję ulicy, sytuowane były równolegle 
do nieprzekraczalnej linii zabudowy;

6)  plac  zabaw  dla  dzieci  z  obszarem  rekreacji  przydomowej,  dostępnym  dla  osób 
niepełnosprawnych, dla każdego zespołu zabudowy.

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) miejsca postojowe terenowe;

2) dopuszczenie garaży: 
a) podziemnych,
b) w pierwszej kondygnacji nadziemnej,
c) wielopoziomowych;

3) miejsca postojowe w ilości nie mniejszej niż 1,5 miejsca postojowego na jedno mieszkanie;

4) dojazd z terenu 8KDW;

5) dopuszczenie dojazdu z terenu 1KDZ.

§ 13.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MW/U, 2MW/U i 3MW/U 
ustala  się  przeznaczenie:  zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna  z  dopuszczeniem  funkcji 
usługowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się: 

1) funkcję usługową w kondygnacji podziemnej budynków;

2) drogi wewnętrzne, niewyznaczone na rysunku planu;

3) obiekty małej architektury;

4) zieleń urządzoną;

5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) od 3 do 4 kondygnacji nadziemnych na terenach 1MW/U i 2MW/U;

2) od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych na terenie 3MW/U;

3) dopuszczenie 5 kondygnacyjnego segmentu na narożniku budynku na terenie 1MW/U;

4)  wysokość  zabudowy do 19 m dla  budynków do 4  kondygnacji  nadziemnych  oraz  do  22 m
dla budynków do 5 kondygnacji nadziemnych;

5)  dachy  wielospadowe  o  kącie  nachylenia  głównych  połaci  od  30º  do  40º,  kryte  dachówką
w kolorze czerwonym lub ceglastym;

6) akcenty architektoniczne na terenie 2MW/U, w miejscach wskazanych na rysunku planu.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
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1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni terenu;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni terenu;

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z obowiązującą i nieprzekraczalną linią zabudowy;

4)  dopuszczenie  przekroczenia  obowiązującej  linii  zabudowy  do  2  m  przez  balkony  i  okapy
oraz do 1,5 m przez gzymsy i wykusze, przy czym powierzchnia lica wykusza nie może przekroczyć 
15% powierzchni lica całej ściany budynku;

5) lokalizowanie zabudowy tak, by elewacje stanowiące pierzeję ulicy sytuowane były równolegle 
do nieprzekraczalnej linii zabudowy;

6)  plac  zabaw  dla  dzieci  z  obszarem  rekreacji  przydomowej,  dostępnym  dla  osób 
niepełnosprawnych, dla każdego zespołu zabudowy.

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) miejsca postojowe terenowe;

2) dopuszczenie garaży: 
a) podziemnych;
b) w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków,
c) wielopoziomowych;

3) dojazd do terenów: 
a) 1MW/U – z ulicy Londyńskiej i ulicy Berlińskiej;
b) 2MW/U i 3MW/U – z ulicy Londyńskiej.

§  14.1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  4MW/U  ustala  się 
przeznaczenie:  zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna  z  dopuszczeniem  funkcji  usługowej
w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się: 

1) funkcję usługową w kondygnacji podziemnej budynków;

2) drogi wewnętrzne, niewyznaczone na rysunku planu;

3) obiekty małej architektury;

4) zieleń urządzoną;

5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) wysokość zabudowy od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych;

2) wysokość zabudowy do 19 m dla budynków o 4 kondygnacjach nadziemnych oraz do 22 m
dla budynków o 5 kondygnacjach nadziemnych;

3) dachy wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci nie mniejszym niż 30º i nie większym 
niż 40º, kryte dachówką w kolorze brązowym lub czerwonym;

4) akcent architektoniczny w miejscu wskazanym na rysunku planu.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
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1)  powierzchnię  zabudowy nie  większą  niż  40%  powierzchni  terenu,  przy  czym  powierzchnia 
zabudowy dla budynków o 5 kondygnacjach nadziemnych nie może przekroczyć 20% powierzchni 
terenu;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni terenu;

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z obowiązującą i nieprzekraczalną linią zabudowy;

4)  dopuszczenie  przekroczenia  obowiązującej  linii  zabudowy  do  2  m  przez  balkony  i  okapy
oraz do 1,5 m przez gzymsy i wykusze, przy czym powierzchnia lica wykusza nie może przekroczyć 
15% powierzchni lica całej ściany budynku;

5) lokalizowanie zabudowy tak by elewacje stanowiące pierzeję ulicy sytuowane były równolegle
do nieprzekraczalnej linii zabudowy;

6)  plac  zabaw  dla  dzieci  z  obszarem  rekreacji  przydomowej,  dostępnym  dla  osób 
niepełnosprawnych, dla każdego zespołu zabudowy.

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) miejsca postojowe terenowe;

2) dopuszczenie garaży: 
a) podziemnych,
b) w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków,
c) wielopoziomowych;

3) dojazd do terenu z ulicy Brukselskiej.

§ 15.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MW/U, 6MW/U, 7MW/U
i 8MW/U ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem funkcji 
usługowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się: 

1) funkcję usługową w kondygnacji podziemnej budynków i w pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynków;

2) drogi wewnętrzne niewydzielone na rysunku planu;

3) obiekty małej architektury;

4) zieleń urządzoną;

5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) wysokość zabudowy do 23 m;

2)  dachy  dwu  lub  wielospadowe  o  kącie  nachylenia  głównych  połaci  nie  mniejszym  niż  30º
i nie większym niż 40º, kryte dachówką w kolorze brązowym.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni terenu;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni terenu;
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3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z obowiązującą i nieprzekraczalną linią zabudowy;

4)  dopuszczenie  przekroczenia  obowiązującej  linii  zabudowy  do  3  m  przez  balkony  i  okapy
oraz do 1,5 m przez gzymsy i wykusze, przy czym powierzchnia lica wykusza nie może przekroczyć 
15% powierzchni lica całej ściany budynku;

5) lokalizowanie zabudowy tak by elewacje stanowiące pierzeję ulicy, sytuowane były równolegle 
do nieprzekraczalnej linii zabudowy;

6)  plac  zabaw  dla  dzieci  z  obszarem  rekreacji  przydomowej,  dostępnym  dla  osób 
niepełnosprawnych, dla każdego zespołu zabudowy.

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) miejsca postojowe terenowe;

2) dopuszczenie garaży: 
a) podziemnych,
b) w pierwszej kondygnacji nadziemnej,

3)  obowiązek  zapewnienia  miejsc  postojowych  w ilości  nie  mniejszej  niż  1  miejsce  postojowe
na jedno mieszkanie;

4) dopuszczenie wliczania miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie 6KDW do bilansu miejsc 
postojowych dla terenu 7MW/U;

5) dojazd do terenów: 
a) 5MW/U – z terenów: 5KDW i 6KDW, dopuszczenie dojazdu z ulicy Londyńskiej,
b) 6MW/U – z terenów: 4KDW i 5KDW,
c) 7MW/U – z ulicy Londyńskiej oraz terenu 6KDW,
d) 8MW/U – z ulicy Wiedeńskiej oraz terenów 4KDW i 6KDW.

§ 16.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9MW/U, 10MW/U ustala się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem funkcji usługowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 

1) nakaz lokalizowania funkcji usługowej, w tym 20% usług takich jak gastronomia i usługi kultury, 
w pierwszej kondygnacji nadziemnej od strony terenu KP;

2)  dopuszczenie  funkcji  usługowej  w  kondygnacji  podziemnej  budynków  oraz  w  pierwszej 
kondygnacji nadziemnej w pozostałym obszarze, przy czym usługi zlokalizowane od strony terenów 
1ZP i 2ZP zwrócone częścią ogólnodostępną w stronę terenów 1ZP i 2ZP;

3) dopuszczenie dróg wewnętrznych niewydzielonych na rysunku planu;

4) dopuszczenie obiektów małej architektury;

5) dopuszczenie zieleni urządzonej;

6) dopuszczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

7) dojazd do terenów: 1ZP, 2ZP i KP;

8) dopuszczenie dojazdu do garażu podziemnego pod placem na terenie KP.

3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
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1) zabudowę pierzejową wzdłuż terenów 1ZP, 2ZP i KP;

2) wysokość zabudowy: 
a) do 21 m wzdłuż terenów 1ZP, 2ZP i KP,
b) do 18 m dla pozostałej zabudowy;

3) liczbę kondygnacji: 
a) 6 kondygnacji nadziemnych wzdłuż terenów 1ZP, 2ZP, KP,
b)  w miejscu  wskazanych  na  rysunku  planu  przejść  bramowych:  wysokość  przejść  bramowych 
odpowiadająca  dwóm  kondygnacjom  oraz  3  kondygnacje  nadziemne  budynku  usytuowane  nad 
przejściami bramowymi,
c) od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych dla pozostałych budynków,

4) cofnięcie szóstej kondygnacji nadziemnej od lica budynku z obu stron o 1,2 m z możliwością 
odstępstwa o 10%;

5) przejścia bramowe o wysokości odpowiadającej dwóm kondygnacjom nadziemnym i szerokości 
minimum 5,8m, w miejscach wskazanych na rysunku planu;

6) wzdłuż terenów: 1ZP, 2ZP, KP ustala się: 
a) elewacje o wysokich walorach architektonicznych,
b) obowiązek zastosowania gzymsu wieńczącego elewację piątej kondygnacji nadziemnej,
c) indywidualne rozwiązanie architektoniczne szóstej kondygnacji nadziemnej;

7) dachy płaskie;
8) dopuszczenie dachów zielonych i tarasów użytkowych na dachach;

9) akcenty architektoniczne, w miejscach wskazanych na rysunku planu;

10) przeszklenie ścian budynków w poziomie pierwszej kondygnacji  nadziemnej  wzdłuż przejść 
bramowych;

11)  dopuszczenie  przerw w zabudowie  pierzejowej  wzdłuż  terenów:  1ZP i  2ZP o  maksymalnej 
długości 30 m, w obszarze wskazanym na rysunku planu;

12) dopuszczenie podcieni w miejscach wskazanych na rysunku planu;

13) dopuszczenie przejść bramowych w pierzei zabudowy.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni terenu;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni terenu;

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z obowiązującą i nieprzekraczalną linią zabudowy;

4) dopuszczenie przekroczenia obowiązującej linii zabudowy: 
a) do 1,5 m przez gzymsy, wykusze i daszki nad wejściami do budynków dla budynków wzdłuż 
terenów 1ZP, 2ZP i KP,
b) do 3 m przez balkony i okapy oraz do 1,5 m przez gzymsy i wykusze, dla pozostałych budynków 
na terenach,
c)  wielkość powierzchni  lica wykusza nie  może przekroczyć 15% powierzchni  lica całej  ściany 
budynku;

5) lokalizowanie zabudowy tak, by elewacje stanowiące pierzeję ulicy sytuowane były równolegle 
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do nieprzekraczalnej linii zabudowy;

6)  plac  zabaw  dla  dzieci  z  obszarem  rekreacji  przydomowej,  dostępnym  dla  osób 
niepełnosprawnych, dla każdego zespołu zabudowy.

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) miejsca postojowe terenowe;

2) dopuszczenie garaży: 
a) podziemnych;
b) w pierwszej kondygnacji nadziemnej,
c) wielopoziomowych;

3) dopuszczenie wliczania miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie 2KDW do bilansu miejsc 
postojowych dla terenu 10MW/U;

4) dopuszczenie wliczania miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie 3KDW do bilansu miejsc 
postojowych dla terenu 9MW/U;

5) zakaz lokalizowania miejsc postojowych i garaży, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 lit. b i c,
od strony terenów 1ZP, 2ZP oraz KP;

6) dojazd do terenów: 
a) 9MW/U – z ulicy Wiedeńskiej oraz terenu 3KDW,
b) 10MW/U – z ulicy Wiedeńskiej oraz terenu 2KDW.

§ 17.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 11MW/U, 12MW/U ustala 
się  przeznaczenie:  zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna  z  dopuszczeniem  funkcji  usługowej
w kondygnacji podziemnej budynków oraz w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się: 

1) drogi wewnętrzne, niewyznaczone na rysunku planu;

2) obiekty małej architektury;

3) zieleń urządzoną;

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się : 

1) wysokość zabudowy na terenie 11MW/U do 18m – do 5 kondygnacji nadziemnych;

2) wysokość zabudowy na terenie 12 MW/U do 15m – do 4 kondygnacji nadziemnych;

3) dachy płaskie

4) akcenty architektoniczne, w miejscach wskazanych na rysunku planu.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni terenu;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni terenu;

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z obowiązującą i nieprzekraczalną linią zabudowy;
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4)  dopuszczenie  przekroczenia  obowiązującej  linii  zabudowy  do  3  m  przez  balkony  i  okapy
oraz do 1,5 m przez gzymsy i wykusze, przy czym powierzchnia lica wykusza nie może przekroczyć 
15% powierzchni lica całej ściany budynku;

5) lokalizowanie zabudowy tak by elewacje stanowiące pierzeję ulicy, sytuowane były równolegle 
do nieprzekraczalnej linii zabudowy;

6)  plac  zabaw  dla  dzieci  z  obszarem  rekreacji  przydomowej,  dostępnym  dla  osób 
niepełnosprawnych, dla każdego zespołu zabudowy.

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) miejsca postojowe terenowe;

2) dopuszczenie garaży: 
a) podziemnych;
b) w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych,
c) wielopoziomowych;

3) dopuszczenie wliczania miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie 1KDW do bilansu miejsc 
postojowych dla terenu 11MW/U;

4) dopuszczenie wliczania miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie 7KDW do bilansu miejsc 
postojowych dla terenu 12MW/U;

5) dojazd do terenów: 
a) 11MW/U – z ulicy Wiedeńskiej, terenu 1KDW oraz z ulicy Londyńskiej,
b) 12MW/U – z ulicy Wiedeńskiej oraz terenów: 1KDW i 7KDW,
c) dopuszczenie dojazdu z ulicy Berlińskiej, pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi.

§ 18.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się przeznaczenie: 
usługi komercyjne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się: 

1) drogi wewnętrzne, niewydzielone na rysunku planu;

2) obiekty małej architektury;

3) zieleń urządzoną;

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) wysokość zabudowy od 10 m do 18 m;

2) elewacje o wysokich walorach architektonicznych;

3) dachy płaskie;

4) dopuszczenie dachów zielonych i tarasów użytkowych na dachach;

5) akcent architektoniczny w miejscu wskazanym na rysunku planu.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni terenu;
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2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu;

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

4)  lokalizowanie  zabudowy  tak  by  elewacje  stanowiące  pierzeję  ulicy  Myśliborskiej
i  ulicy Brukselskiej  położone  były równolegle  do  nieprzekraczalnych  linii  zabudowy od strony
tych ulic.

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) miejsca postojowe terenowe;

2) miejsca postojowe w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 

powierzchni użytkowej usług;

3) miejsca postojowe w pierwszej kondygnacji nadziemnej lub wielopoziomowe;

4) dopuszczenie garaży podziemnych;

5) zakaz lokalizacji miejsc postojowych, o których mowa w pkt 3 od strony ulic:  Myśliborskiej
i Brukselskiej;

6) dojazd z ulicy Brukselskiej.

§ 19.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się przeznaczenie: 
usługi komercyjne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się: 

1) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej;

2) drogi wewnętrzne niewydzielone na rysunku planu;

3) obiekty małej architektury;

4) zieleń urządzoną;

5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) wysokość zabudowy do 15 m;

2) dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 30º.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni terenu;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu;

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

4) lokalizowanie zabudowy tak by elewacje stanowiące pierzeję ulicy Myśliborskiej i ulicy Ryskiej 
położone były równolegle do nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony tych dróg;

5) dopuszczenie grodzenia ogrodzeniem ażurowym o wysokości do 1,5 m.

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
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1) miejsca postojowe w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 

powierzchni użytkowej usług;

2) garaże podziemne lub miejsca postojowe terenowe;

3) dojazd do terenów 
a) z ulicy Ryskiej,
b) dopuszczenie dojazdu z ulicy Myśliborskiej pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi.

§ 20.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UP/U ustala się przeznaczenie: 
usługi publiczne, usługi kultury z dopuszczeniem usług komercyjnych. Udział usług publicznych
i usług kultury łącznie – nie mniej niż 60% powierzchni terenu.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się: 

1) drogi wewnętrzne niewydzielone na rysunku planu;

2) obiekty małej architektury;

3) zieleń urządzoną;

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) wysokość zabudowy od 8 m do 12 m;

2) elewacje o wysokich walorach architektonicznych;

3) dachy płaskie  z dopuszczeniem rozwiązań indywidualnych jeżeli  wynikają one z  kompozycji 
architektonicznej zabudowy;

4) podział dachu na mniejsze płaszczyzny, w tym dopuszczenie przeszkleń;

5) dopuszczenie dachów zielonych i tarasów użytkowych na dachach;

6) akcent architektoniczny w miejscu wskazanym na rysunku planu.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni terenu;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni terenu;

3) lokalizowanie usług publicznych i usług kultury od strony terenu 3ZP;

4) lokalizowanie zabudowy zgodnie z obowiązującą i nieprzekraczalną linią zabudowy.

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) miejsca postojowe w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m2 

powierzchni użytkowej usług;

2) dopuszczenie garaży podziemnych;

3) dopuszczenie miejsc postojowych terenowych;

4) dopuszczenie garażu wielopoziomowego z wyłączeniem obszaru od strony terenu 3ZP;

5) dojazd z ulicy Wiedeńskiej oraz z terenu 2KDL.
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§ 21.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UO ustala się przeznaczenie: 
usługi oświaty

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się: 

1) boiska, obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyjne;

2) obiekty małej architektury;

3) zieleń urządzoną;

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) wysokość zabudowy do 15 m;

2) elewacje o wysokich walorach architektonicznych;

3) dachy płaskie;

4) dopuszczenie dachów kolebkowych dla obiektów i urządzeń sportowych;

5) dopuszczenie krycia boisk dachami pneumatycznymi;

6) dopuszczenie dachów zielonych i tarasów użytkowych na dachach.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni terenu;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 25% powierzchni terenu;

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

4) linie zabudowy nie dotyczą obiektów sportowych nie zadaszonych;

5) dopuszczenie grodzenia terenu ogrodzeniem ażurowym;

6) dopuszczenie lokalizowania ekranów akustycznych od strony terenu ulicy Brukselskiej.

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd z ulicy Wiedeńskiej oraz z terenu 2KDL.

§ 22.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UK ustala się przeznaczenie: 
usługi sakralne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się: 

1) zabudowę mieszkaniową i administracyjną związaną z obiektem sakralnym;

2) obiekty małej architektury;

3) zieleń urządzoną;

4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) dla zabudowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 wysokość zabudowy do 12 m;

2) dominantę urbanistyczną w formie jednej lub dwóch wież kościelnych w miejscu wskazanym 
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orientacyjnie na rysunku planu.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni terenu;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni terenu;

3) dopuszczenie grodzenia terenu ogrodzeniem ażurowym.

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd z ulicy Wiedeńskiej oraz z terenu 7KDW.

§ 23.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UT/US ustala się przeznaczenie: 
usługi turystyki, sportu i rekreacji.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się: 

1) usługi kultury;

2) gastronomię związaną z przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1;

3) drogi wewnętrzne niewydzielone na rysunku planu;

4) obiekty małej architektury;

5) zieleń urządzoną;

6) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) wysokość zabudowy do 15 m;

2) elewacje o wysokich walorach architektonicznych;

3) dachy płaskie;

4) dopuszczenie dachów kolebkowych dla obiektów i urządzeń sportowych;

5) dopuszczenie krycia boisk dachami pneumatycznymi;

6) dopuszczenie dachów zielonych i tarasów użytkowych na dachach.

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni terenu;

2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni terenu;

3) lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

4) linie zabudowy nie dotyczą obiektów sportowych nie zadaszonych;

5) grodzenie terenu od strony Rezerwatu „Gorzowskie Murawy” ogrodzeniem ażurowym.

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1)  nie  mniejszej  niż  1  miejsce  postojowe  na  każde  rozpoczęte  50  m2 powierzchni  użytkowej 

obiektów kubaturowych;

2) garaże podziemne lub garaże w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków;
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3) dopuszczenie miejsc postojowych terenowych;

4) dojazd z terenu 8KDW.

§ 24.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 5ZP, 6ZP, 
7ZP ustala się przeznaczenie: zieleń urządzona.

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) zagospodarowanie terenów zespołami zieleni wysokiej z uzupełnieniem zielenią niską, w oparciu 
o jednorodny projekt urządzenia zieleni;

2) dwa szpalery drzew wysokich tworzących aleję na terenach: 1ZP, 2ZP;

3) powierzchnię biologicznie czynną w formie zieleni urządzonej, nie mniejszą niż 75% powierzchni 
terenu;

4) na terenach: 1ZP, 2ZP, 3ZP zaakcentowanie stref wejściowych na tereny: KP, UK, UP/U poprzez 
odpowiednie ukształtowanie nawierzchni pieszo-jezdnych, zieleni i obiektów małej architektury;

5) dominanty urbanistyczne w miejscach wskazanych na rysunku planu;

6) obiekty małej architektury w szczególności w postaci rzeźby, fontanny, kaskady, wodotrysku;

7)  lokalizację  ciągów  pieszych  i  ścieżek  rowerowych,  których  orientacyjny  przebieg  pokazano
na rysunku planu;

8)  dopuszczenie  powiązania  ciągu  pieszego na  terenach 1ZP,  2ZP i  3ZP z  drogą  dla  pojazdów 
uprzywilejowanych,  gospodarczych  i  zaopatrzenia  usług  zlokalizowanych  na  terenach  9MW/U
i 10MW/U od strony terenów 1ZP i 2ZP;

9) miejsca postojowe dla rowerów;

10) oświetlenie w jednolitej stylistyce w ramach terenów: 1ZP, 2ZP, 3ZP;

11) dopuszczenie sezonowych ogródków gastronomicznych na terenach: 1ZP, 2ZP, 3ZP wyłącznie 
jako towarzyszących lokalom gastronomicznym zlokalizowanym na terenach 9MW/U i 10MW/U;

12) dopuszczenie ekspozycji tymczasowych i wystaw plenerowych;

13) dopuszczenie wód powierzchniowych.

3. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd do terenów: 

1) 1ZP – z ulicy Londyńskiej;

2) 2ZP – z ulicy Wiedeńskiej;

3) 3ZP – z ulicy Wiedeńskiej;

4) 5ZP – z terenu 5KDW;

5) 6ZP – z ulicy Brukselskiej;

6) 7ZP – z ulicy Ryskiej.

§ 25.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL ustala się przeznaczenie: las.

2. Ustala się dojazd z terenu 8KDW.
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§ 26.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KP ustala się przeznaczenie: 
komunikacja piesza – plac.

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 

1) dopuszczenie garażu podziemnego pod placem;

2) powierzchnię biologicznie czynną w formie zieleni urządzonej, nie mniejszą niż 30% powierzchni 
terenu;

3) nawierzchnię z kostki kamiennej  i  płyt  kamiennych z wyłączeniem obszaru,  o którym mowa
w pkt 2;

4) zaakcentowanie w posadzce wejść na tereny: 9MW/U, 10MW/U, 1ZP, 2ZP;

5) fontannę w centralnej części placu;

6) miejsca postojowe dla rowerów;

7) oświetlenie w jednolitej stylistyce;

8) obiekty małej architektury w szczególności w postaci rzeźby, pomnika;

9) dopuszczenie sezonowych ogródków gastronomicznych;

10) dopuszczenie ekspozycji tymczasowych i wystaw plenerowych.

3. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 

1) dojazd poprzez przejście bramowe przez tereny 9MW/U i 10MW/U od terenów 2KDW i 3KDW,

2) dopuszczenie dojazdu do garażu podziemnego pod placem poprzez tereny 9MW/U i 10MW/U
od terenów 2KDW i 3KDW,

3)  dopuszczenie  dojazdu  dla  pojazdów uprzywilejowanych,  gospodarczych  i  zaopatrzenia  usług 
ogólnodostępnych od strony placu poprzez tereny 1ZP i 2ZP.

§ 27.1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:  1KDZ, 2KDZ ustala się 
przeznaczenie: droga publiczna klasy zbiorczej, kategorii gminnej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 

1) ciągi piesze;

2)  ścieżki  rowerowe,  których  orientacyjny przebieg  pokazano  na  rysunku  planu,  o  nawierzchni 
bitumicznej;

3)  dopuszczenie  przejścia  pieszego  podziemnego  lub  w  formie  kładki  nadziemnej  w  miejscu 
wskazanym orientacyjnie na rysunku planu na terenie 1KDZ;

4)  dopuszczenie  zatok  autobusowych,  wiat  przystankowych  i  kiosków  prasowych  z  nimi 
zespolonych na terenie 1KDZ;

5) zieleń przyuliczną.

§  28.1.  Dla  terenów  oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolami:  1KDL,  2KDL,  3KDL, 
4KDL, 5KDL ustala się przeznaczenie: droga publiczna klasy lokalnej, kategorii gminnej.
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 

1) ciągi piesze;

2)  ścieżki  rowerowe,  których  orientacyjny przebieg  pokazano  na  rysunku  planu,  o  nawierzchni 
bitumicznej;

3)  dopuszczenie  zatok  autobusowych,  wiat  przystankowych  i  kiosków  prasowych  z  nimi 
zespolonych na terenie 1KDL;

4) dopuszczenie miejsc postojowych na terenach 1KDL i 2KDL;

5) zieleń przyuliczną.

§ 29.1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:  1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW ustala się przeznaczenie: droga wewnętrzna.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się: 

1) podwójny szpaler drzew wysokich w pasie zieleni urządzonej o szerokości co najmniej 10 m
z  towarzyszeniem ciągu  pieszego  o  nawierzchni  gruntowej  stabilizowanej,  na  terenach:  1KDW, 
2KDW, 3KDW, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dwa szpalery drzew wysokich w pasach zieleni urządzonej o szerokości co najmniej 4 m każdy na 
terenie 4KDW, zgodnie z rysunkiem planu;

3) miejsca postojowe na terenach: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW;

4) dopuszczenie miejsc postojowych na terenach: 5KDW, 6KDW, 7KDW;

5) zieleń przyuliczną.

Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 30. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której 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.) w wysokości 30%.

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§  32.  Traci  moc  uchwała  Nr  XIII/162/2003  Rady  Miasta  w  Gorzowie  Wlkp.  z  dnia
2 lipca 2003 roku (Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego z dnia 2 października 2003 r.  Nr 78,  poz.  1159)
w obszarze objętym planem.

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

Przewodniczący Rady Miasta 
          ( - )
Jerzy Sobolewski  
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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 XXXIV/383/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2012

ROZSTRZYGNIECIE

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego na południe od ulicy Mysliborskiej 

w rejonie ulicy Brukselskiej

Na podstawie art.  30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z  2001  roku  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.)  oraz  art.  20  ust.  1  ustawy z  dnia  27  marca  2003  r.
o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  80,  poz.  717  ze  zm.)
w  związku  z  uwagami  wniesionymi  do  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  obszaru  położonego  na  południe  od  ulicy  Mysliborskiej
w rejonie ulicy Brukselskiej Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga co następuje:
Uwagę złożoną dnia  03.04.2012  r.  przez  Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe  „Budnex”
Sp. z o. o., dotyczącą:

-  §2 pkt 4 należy dopisać: „nie dotyczy balkonów, wykuszy, okapów, gzymsów, daszków
nad  wejściami  do  budynków  wysuniętych  poza  nieprzekraczalna  linie  zabudowy do  2  metrów,
jak równie części budynków usytuowanych pod poziomem terenu” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  W projekcie  planu przyjęto  zasadę,  iż określa  się warunki  brzegowe,  w ramach 
których  może  być realizowana  inwestycja.  Linie  zabudowy  zostały  przybliżone  w  stosunku
do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego głównie  z  15 – 25 m
na ok. 10 m

-  §2  pkt  5  należy  dopisać:  „jak  równie część budynków  usytuowanych  pod  poziomem 
terenu” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Należy  uznać uwagę za  bezpodstawna,  gdyż niedopuszczalne  jest  regulowanie
w planie miejscowym zasad, które zostały określone w przepisach odrębnych.

-  §2 należy dopisać pkt  12:  „wysokość zabudowy – jest  to  wysokość zabudowy liczona
od wejścia głównego do budynku do jego kalenicy” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Należy  uznać uwagę za  bezpodstawna,  gdyż niedopuszczalne  jest  regulowanie
w planie miejscowym zasad, które zostały określone w przepisach odrębnych.

-  §6  należy dopisać pkt  17:  „dopuszczenie  możliwości  dzielenia  działek  z  zachowaniem 
parametrów §10 pkt 2 dla całej jednostki planu” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Zgodnie  z  najnowszym  orzecznictwem,  nie  ma  możliwości  prawnej  określania
w planie miejscowym zasad podziałów, gdyż wykracza to poza zakres planu określony w art. 15 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.).

-  §10 ust. 2 pkt 1 lit. b) powinien otrzymać brzmienie: „co najmniej 1 miejsce postojowe
na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej usług” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Współczynnik  parkingowy dla  terenów zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej 
ustalony został według standardów stosowanych w mieście.
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- §12 ust. 3 pkt 1 lit. a) należy usunąć zapis: „od strony terenu 8KDW” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Sposób zagospodarowania terenu położonego na granicy z Rezerwatem Przyrody 
„Gorzowskie Murawy” znajdującego się w obszarze Natura 2000 PLH Murawy Gorzowskie, został 
wypracowany w toku odrębnego postępowania odwoławczego – w konsekwencji którego projekt 
planu uzyskał pozytywna opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

- §12 ust. 3 pkt 1 lit. b) należy dopisać: „oraz od strony terenu 8KDW” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Sposób zagospodarowania terenu położonego na granicy z Rezerwatem Przyrody 
„Gorzowskie Murawy” znajdującego się w obszarze Natura 2000 PLH Murawy Gorzowskie, został 
wypracowany w toku odrębnego postępowania odwoławczego – w konsekwencji którego projekt 
planu uzyskał pozytywna opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

- §12 ust. 3 pkt 2 należy dopisać: „lub skośne” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Ustalenie  w  planie  miejscowym  dachów  płaskich  lub  skośnych  pozwalałoby
na  dowolność.  Ujednolicenie  rodzaju  dachu  ma  na  celu  wprowadzanie  ładu  przestrzennego
na obszarze objętym planem.

- §12 ust. 5 pkt 3 powinien otrzymać brzmienie: „miejsca postojowe w ilości nie mniejszej 
niż 1,2  miejsca  postojowego  na  jedno  mieszkanie,  włączając  miejsca  postojowe  usytuowane
przy drodze 8KDW” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Współczynnik  parkingowy dla  terenów zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej 
ustalony został według standardów stosowanych w mieście. Projektowana droga 8KDW ma na celu 
kanalizowanie  ruchu,  a  miejsca  postojowe  zlokalizowane  w  drodze  maja  stanowić rezerwę
na  granicy z  terenem Rezerwatu  Przyrody „Gorzowskie  Murawy”  znajdującego  się w obszarze 
Natura  2000  PLH  Murawy  Gorzowskie.  Takie  rozwiązanie  uzyskało  pozytywna  opinie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

-  §15  ust.  5  pkt  4  należy  dopisać:  „oraz  dopuszczenie  wliczania  miejsc  postojowych 
zlokalizowanych  na  terenie  4KDW  do  bilansu  miejsc  postojowych  dla  terenu  6MW/U”
– nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  zabudowa  oraz  zagospodarowanie  terenu  6MW/U  realizowane  jest  w  oparciu
o  wydana  decyzje  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  w  której  zgodnie  z  obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejsca postojowe służące do obsługi terenu 
należy  lokalizować w  obrębie  poszczególnych  terenów,  a  wskaźnik  parkingowy  wynosi:
1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie.

-  §15  ust.  5  pkt  5  lit.  b)  należy  dopisać:  „oraz  jeden  wjazd  z  ulicy  Brukselskiej”
– nie uwzględnia się,
Uzasadnienie: zgodnie z §9 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać drogi 
publiczne  i  ich  usytuowanie  dla  terenów  przeznaczonych  pod  nową zabudowę  należy dążyć
do ograniczenia liczby zjazdów. Propozycja nie uzyskała akceptacji zarządcy drogi.

- §16 ust. 3 pkt 2 lit. a) powinien otrzymać brzmienie: „do 24 m wzdłuż terenów 1ZP, 2ZP, 
KP” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Dodatkowe  podwyższanie  zabudowy,  jest  nieuzasadnione  w  stosunku
do obowiązującego planu i nie było intencja przystąpienia do zmiany planu.

- §16 ust. 3 pkt 2 lit. b) powinien otrzymać brzmienie: „do 21 m dla pozostałej zabudowy”
– nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Dodatkowe  podwyższanie  zabudowy,  jest  nieuzasadnione  w  stosunku
do obowiązującego planu i nie było intencja przystąpienia do zmiany planu.

-  §16 ust.  3 pkt  3  lit.  a)  powinien otrzymać brzmienie:  „do 7 kondygnacji  nadziemnych 
wzdłuż terenów 1ZP, 2ZP, KP” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie: Dodatkowe podwyższanie zabudowy, jest nieuzasadnione w stosunku
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do obowiązującego planu i nie było intencja przystąpienia do zmiany planu.
- §16 ust. 3 pkt 3 lit. c) powinien otrzymać brzmienie: „od 4 do 6 kondygnacji

nadziemnych dla pozostałych budynków” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Dodatkowe  podwyższanie  zabudowy,  jest  nieuzasadnione  w  stosunku
do obowiązującego planu i nie było intencja przystąpienia do zmiany planu.

- §16 ust. 3 pkt 4 powinien otrzymać brzmienie: „cofniecie siódmej kondygnacji nadziemnej 
od lica budynku z jednej strony od terenów 1ZP, 2ZP, KP o 1,2 metra z możliwością odstępstwa
o 10%” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Wprowadzenie  dodatkowej  6  kondygnacji  (względem  planu  obowiązującego)
z zastosowaniem uskoku, warunkowane było wyłącznie przyjętymi założeniami kompozycyjnymi 
całego założenia urbanistycznego, a nie wola podwyższania intensywności zabudowy.

-  §16  ust.  3  należy  dopisać pkt  14  o  treści:  „ustala  się wysuniecie  usług  z  pierwszej 
kondygnacji nadziemnej w pasie 12 m, wskazanym jak na rysunku planu oraz na wizualizacjach
i zgodnie z §26 ust. 2 pkt 11, 12, 13” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Dodatkowe zawężanie placu jest nieuzasadnione. Plac ma pełnić funkcje  obszaru
o  charakterze  przestrzeni  publicznej,  ze  względu  na  jego  położenie  oraz  cechy funkcjonalno  – 
przestrzenne.  Lokalizacja  placu  w  powiązaniu  z  terenami  zieleni  urządzonej  (1ZP,  2ZP i  3ZP)
jest  głównym  założeniem  kompozycyjno  –  funkcjonalnym  całego  planu,  nienaoliwiającym 
powiązanie  obszaru  rezerwatu  z  obszarem  zieleni  urządzonej  zlokalizowanym  na  północ
od ulicy Myśliborskiej, prowadzącym do Parku Słowiańskiego.

- §16 ust. 4 pkt 4 powinien utrzymać brzmienie: „dopuszczalne przekroczenie obowiązującej 
i nieprzekraczalnej linii zabudowy” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  W projekcie  planu  przyjęto  zasadę,  i nieprzekraczalne  linie  zabudowy  określają 
warunki brzegowe, w ramach których może być realizowana inwestycja.

-  §16  ust.  5  pkt  2  należy  dopisać lit.  e):  „podziemnych  indywidualnych  z  wjazdem
z zewnątrz” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Szczegółowe  rozwiązania  techniczno  –  funkcjonalne,  w  tym  wjazdy
(obsługa komunikacyjna) są regulowane przepisami odrębnymi. Niedopuszczalne jest regulowanie 
ww. kwestii w planie miejscowym.

-  §16 ust.  5  należy dopisać pkt  7  o  następującej  treści:  „dopuszczenie  wliczenia  miejsc 
postojowych,  zlokalizowanych  w parkingu  podziemnym pod  terenem KP do  bilansu  na  terenie 
10MW i 9MW, po 50% ilości stanowisk” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Plac ma pełnić funkcje  obszaru o charakterze przestrzeni  publicznej,  ze  względu
na  jego  położenie  oraz  cechy  funkcjonalno  –  przestrzenne.  Lokalizacja  placu  w  powiązaniu
z  terenami  zieleni  urządzonej  (1ZP,  2ZP  i  3ZP)  jest  głównym  założeniem  kompozycyjno  – 
funkcjonalnym całego planu, nienaoliwiającym powiązanie obszaru rezerwatu z obszarem zieleni 
urządzonej  zlokalizowanym  na  północ  od  ulicy  Myśliborskiej,  prowadzącym
do Parku Słowiańskiego.

-  §17 ust.  3 pkt 1 powinien otrzymać brzmienie:  „wysokość zabudowy do 18 m – do 5 
kondygnacji nadziemnych” – nie uwzględnia się w części, dotyczącej zmiany wysokości zabudowy 
i liczby kondygnacji nadziemnych na terenie 12MW/U, 
Uzasadnienie:  Ze  względu  na  liczbę kondygnacji  w  obowiązującym  planie  kształtująca  się
na poziomie od 3 do 5 kondygnacji (ok. 25% segmentów o wysokości 5 kondygnacji) na terenie 
oznaczonym symbolem 11MW/U mona ustalić wysokość  zabudowy do 18 m – do 5 kondygnacji 
nadziemnych.  Na  terenie  12MW/U  należy  pozostawić  wysokość  do  15  m –  do  4  kondygnacji 
nadziemnych,  gdy dodatkowe  podwyższenie  zabudowy  spowoduje  zwiększenie  intensywności 
zabudowy.

- §17 ust. 3 pkt 2 powinien otrzymać brzmienie: „dachy płaskie lub skośne” –
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nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Ustalenie  w  planie  miejscowym  dachów  płaskich  lub  skośnych  pozwalałoby
na  dowolność.  Ujednolicenie  rodzaju  dachu  ma  na  celu  wprowadzanie  ładu  przestrzennego
na obszarze objętym planem.

- §17 ust. 4 pkt 4 powinien otrzymać brzmienie: „dopuszczenie przekroczenia obowiązującej 
i  nieprzekraczalnej  linii  zabudowy do 3 m przez balkony i  okapy oraz do 1,5 m przez gzymsy
i wykusze, przy czym powierzchnia lica wykusza nie może przekraczać 15% powierzchni lica całej 
ściany  budynku”  –  nie  uwzględnia  się w  części,  dotyczącej  dopuszczenia  przekroczenia 
nieprzekraczalnej linii zabudowy,
Uzasadnienie:  W projekcie  planu  przyjęto  zasadę,  i określa się warunki  brzegowe,  w  ramach 
których może być realizowana inwestycja.

-  §21  ust.  5  należy  dopisać pkt  1  o  następującej  treści:  „dopuszcza  się możliwość 
zrealizowania drogi tymczasowej z 4KDW z wjazdem do ulicy Brukselskiej do czasu zrealizowania 
ul. Brukselskiej” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Ustalony  w  planie  miejscowym  przebieg  dróg  wewnętrznych  stanowi  układ 
komunikacji  wewnątrz  osiedla.  Uwzględnienie  uwagi  w  tym  zakresie  spowoduje  zmniejszenie 
terenu  przeznaczonego  pod cele  społeczne  (pod  usługi  oświaty)  oraz  niekorzystne  ograniczenie
z wszystkich stron terenu usług oświaty drogami.

- §23 ust. 2 należy dopisać pkt 7 o następującej treści: „dopuszcza się usługi oświaty
i szkolnictwa”– nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Intencja  planu  miejscowego  było  przeznaczenie  terenu  pod  funkcje  związane
z rekreacja  i  turystyka,  ze względu na położenie na granicy z  obszarem objętym prawna  forma 
ochrony.

-  §23  ust.  2  pkt  2  powinien  otrzymać brzmienie:  „handel  i  gastronomie  związana
z przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Intencja  planu  miejscowego  było  przeznaczenie  terenu  pod  funkcje  związane
z rekreacja  i  turystyka,  ze względu na położenie na granicy z  obszarem objętym prawna  forma 
ochrony.

-  §23 ust.  5  pkt  1  powinien  otrzymać brzmienie:  „nie  mniejszej  ni 1  miejsce  postojowe
na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów kubaturowych” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  W projekcie  planu  zaproponowano  wskaźnik  dla  usług:  co  najmniej  1  miejsce 
postojowe  na  kade  rozpoczęte  50  m²  powierzchni  uużytkowej usług.  Ze  względu  sąsiedztwo 
Rezerwatu  Przyrody  „Gorzowskie  Murawy”  znajdującego  się  w  obszarze  Natura  2000  PLH
Murawy Gorzowskie,  nieuzasadnione  jest  zmniejszanie  współczynnika  parkingowego w sytuacji 
braku rezerwy terenowej  pod przyszłe  potrzeby (wykluczona jest  realizacja  miejsc  postojowych
w drodze zbiorczej 1KDZ)

-  §23  ust.  5  pkt  4  należy  dopisać:  „z  dopuszczeniem  wjazdu  z  ulicy  Brukselskiej
po uzyskaniu zgody od zarządcy drogi” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie: zgodnie z §9 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać drogi 
publiczne i  ich usytuowanie dla  terenów przeznaczonych pod nowa zabudowę  dla dróg klasy Z 
należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów. Teren oznaczony w rysunku planu symbolem UT/US 
dostępny jest z drogi wewnętrznej 8KDW, która ma na celu kanalizowanie ruchu w tym obszarze.

- §26 ust. 2 pkt 2 należy dopisać: „wliczając zieleń na dachu garażu”–nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Należy  uznać uwagę  za  bezpodstawna,  gdy niedopuszczalne  jest  regulowanie
w planie miejscowym zasad, które zostały określone w przepisach odrębnych.

- §26 ust. 2 należy dopisać pkt 11 o następującej treści: „dopuszcza się wysuniecie parterów 
budynków  (z  przeznaczeniem  na  funkcje  usługowe  i  społeczne  oraz  realizowane  w  wysokim 
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standardzie  architektoniczno-przestrzennym  i  materiałowym)  przed  linie  zabudowy  o  12  m
i formowanie przed nimi galerii otwartej lub wysuniętych zadaszeń ciągów pieszych o szerokości
do 4 m wzdłuż elewacji w miejscu wskazanym
na rysunku” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Dodatkowe zawężanie placu jest  nieuzasadnione.  Plac ma pełnić funkcje  obszaru
o  charakterze  przestrzeni  publicznej,  ze  względu  na  jego  położenie  oraz  cechy funkcjonalno  – 
przestrzenne.  Lokalizacja  placu  w  powiązaniu  z  terenami  zieleni  urządzonej  (1ZP,  2ZP i  3ZP)
jest  głównym  założeniem  kompozycyjno  –  funkcjonalnym  całego  planu,  nienaoliwiającym 
powiązanie  obszaru  rezerwatu  z  obszarem  zieleni  urządzonej  zlokalizowanym  na  północ
od ulicy Myśliborskiej, prowadzącym do Parku Słowiańskiego.

-  §26  ust.  2  należy  dopisać pkt  12  o  następującej  treści:  „dopuszcza  się możliwość 
formowania  tarasów  użytkowych  na  wymienionych  w  pkt  11  fragmentach  budynków”
– nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Dodatkowe zawężanie placu jest  nieuzasadnione.  Plac ma pełnić funkcje  obszaru
o  charakterze  przestrzeni  publicznej,  ze  względu  na  jego  położenie  oraz  cechy funkcjonalno  – 
przestrzenne.  Lokalizacja  placu  w  powiązaniu  z  terenami  zieleni  urządzonej  (1ZP,  2ZP i  3ZP)
jest  głównym  założeniem  kompozycyjno  –  funkcjonalnym  całego  planu,  umożliwiającym 
powiązanie  obszaru  rezerwatu  z  obszarem  zieleni  urządzonej  zlokalizowanym  na  północ
od ulicy Myśliborskiej, prowadzącym do Parku Słowiańskiego.

- §26 ust. 2 należy dopisać pkt 13 o następującej treści: dopuszcza się możliwość formowania 
krytych  pasaży  użytkowych  pomiędzy  wymienionymi  w  pkt  11  fragmentami  budynków,
a zasadniczymi kubaturami budynków w liniach zabudowy” – nie uwzględnia się,
Uzasadnienie:  Dodatkowe zawężanie placu jest nieuzasadnione. Plac ma pełnić funkcje  obszaru
o  charakterze  przestrzeni  publicznej,  ze  względu  na  jego  położenie  oraz  cechy funkcjonalno  – 
przestrzenne.  Lokalizacja  placu  w  powiązaniu  z  terenami  zieleni  urządzonej  (1ZP,  2ZP i  3ZP)
jest  głównym  założeniem  kompozycyjno  –  funkcjonalnym  całego  planu,  nienaoliwiającym 
powiązanie  obszaru  rezerwatu  z  obszarem  zieleni  urządzonej  zlokalizowanym  na  północ
od ulicy Myśliborskiej, prowadzącym do Parku Słowiańskiego.

-  §28 ust. 2 należy dopisać pkt 6 o następującej treści: „możliwość wliczania ilości miejsc 
postojowych do terenów przyległych w uzgodnieniu z zarządca drogi” – nie uwzględnia się.
Uzasadnienie:  Zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) § 18. ust. 1.:”Zagospodarowując  działkę  budowlana,
należy  urządzić,  stosownie  do  jej  przeznaczenia  i  sposobu  zabudowy,  miejsca  postojowe
dla  samochodów  użytkowników  stałych  i  przebywających  okresowo,  w  tym  równie miejsca 
postojowe  dla  samochodów,  z  których  korzystają osoby  niepełnosprawne”.  W  związku
z powyższym, zapewnienie miejsc postojowych, powinno odbywać się  w ramach własnej działki 
budowlanej. Ponadto, zarządca drogi nie wyraził zgody na wliczanie miejsc postojowych do bilansu
terenów przyległych.

81



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (208)/2012

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/383/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2012

ROZSTRZYGNIECIE

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

o finansach publicznych dotyczy terenu objętego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego

na południe od ulicy Myśliborskiej w rejonie ulicy Brukselskiej.

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

§1.  1.  Inwestycje  z  zakresu  infrastruktury  technicznej  służące  zaspokajaniu  zbiorowych 
potrzeb mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zadania własne gminy:
1) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych oraz energii realizowane  będą
w sposób określony w art. 7 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,
2) szacowana wartość uzbrojenia, według poziomu cen z końca 2011 roku wynosi:
a) wodociąg – 2 501 309,00 zł,
b) wodociąg przeciwpożarowy = 758 903,00 zł,
c) kanalizacja deszczowa = 1 975 142,00 zł,
d) kanalizacja sanitarna = 2 223 283,00 zł,
e) oświetlenie zewnętrzne = 357 864,00 zł;
3) szacowana wartosc budowy dróg wynosi:
a) dla dróg zbiorczych - 1KDZ, 2KDZ = 4 867 584,00 zł,
b) dla dróg lokalnych – 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL = 10 508 582,00 zł.

2.  Koszty  przewidziane  na  realizacje  inwestycji  w  zakresie  infrastruktury  technicznej
zrealizowane zostaną ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych.

3. Koszty przewidziane na realizacje  inwestycji mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych 
stawek rynkowych i zastosowanej technologii.

4.  Nabycie  gruntów  pod  drogami  może  zostać zrealizowane  droga  zamiany  na  inny  grunt
o zrównoważonej wartości.

§2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1:
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m. in. 

ustawa  prawo budowlane, ustawa  prawo zamówień publicznych, ustawa  o samorządzie gminnym, 
ustawa o gospodarce komunalnej i prawem ochrony środowiska.

2.  Sposób  realizacji  inwestycji  może  ulec  modyfikacji  wraz  z  dokonującym  się  postępem 
techniczno  –  technologicznym,  zgodnie  z  zasada  stosowania  najlepszej  dostępnej  technologii,
o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu.

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej  niewyszczególnionych w § 1 
będzie przedmiotem zainteresowanych stron.

§3. Nie określa się szczegółowego harmonogramu realizacji wyej wymienionych
inwestycji.
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Poz.2578

Uchwała Nr XXXIV/384/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.  j. Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz §5 ust.1 uchwały Nr LXXVII/1199/2010\
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami 
użytkowymi  (Dz.  Urz.  Województwa  Lubuskiego  Nr  80  poz.1070),  zmienionej  uchwałą
Nr XXVI/258/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Województwa 
Lubuskiego z dnia 8 marca 2012 r. poz.631) uchwala się, co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia
z  Małgorzatą  Dreczką  i  Pawłem  Koniecznym  umowy  najmu  pomieszczenia  gospodarczego
o pow.10,78m² położonego na działce nr 77 przy ul. Kosynierów Gdyńskich, na czas nieoznaczony.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
          ( - )
Jerzy Sobolewski 

Poz. 2579

Uchwała Nr XXXIV/385/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.  j.  Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.  1591 ze zm.)  oraz §5 ust.1  uchwały Nr LXXVII/1199/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami 
użytkowymi  (Dz.  Urz.  Województwa  Lubuskiego  Nr  80  poz.1070),  zmienionej  uchwałą
Nr XXVI/258/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Województwa 
Lubuskiego z dnia 8 marca 2012 r. poz.631) uchwala się, co następuje:
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§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu  lokalu  użytkowego  z  Moniką  Zabilską,  usytuowanego  w  budynku  przy  ul.  Jagiełły  11,
pow. 231,80m², na czas nieoznaczony - z przeznaczeniem na działalność Groty Solnej. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - )
Jerzy Sobolewski 

Poz. 2580

Uchwała Nr XXXIV/386/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz §5 ust.1 uchwały 
Nr LXXVII/1199/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad 
gospodarowania  lokalami  użytkowymi  (Dz.  Urz.  Województwa  Lubuskiego  Nr  80  poz.  1070), 
zmienionej  uchwałą  Nr XXVI/258/2012 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  29 lutego 2012 r.
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 8 marca 2012r. poz.631) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu lokalu  użytkowego  z  Ewą Stadnicką,  usytuowanego  w budynku  przy  ul.  Chrobrego  34,
o pow.101,59m², na czas nieoznaczony - z przeznaczeniem na działalność handlową. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - )
Jerzy Sobolewski
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Poz. 2581

Uchwała Nr XXXIV/387/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 
najmu na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 25 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz uchwały 
Nr LXXVII/1199/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi, uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu na czas nieoznaczony z dotychczasowymi użytkownikami garaży – określonymi w załączniku 
do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - )
Jerzy Sobolewski 

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/387/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 sierpnia 2012

Lp. imie i nazwisko położenie (ulica) nr działki
1. Grzegorz Tomaszko Walczaka 1387
2. Robert Domian Warszawska 1639
3. Krystyna Szala Warszawska 1692
4. Krystyna Szala Warszawska 1699
5. Bohdan Tołkacz Warszawska 1695
6. Jerzy Trawczyński Warszawska 1661
7. Jan Jaworski Warszawska 1302
8. Józef Pawlak Warszawska 1262
9. Ryszard Witkowiak Warszawska 1263
10. Joann Kaiser Mieszka I 166
11. Andrzej Stećków Wawrzyniaka 298,299
12. Leon Szokało Wawrzyniaka 281
13. Janina Wieczorek Wawrzyniaka 275
14. Stanisław Rynkiewicz Wawrzyniaka 1860/10
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15. Karolina Nawrocka Parkowa 1943
16. Adam Konieczny Parkowa 1966
17. Łukasz Augustowski Zbąszyńska 431
18. Mieczysław Skonieczny Zbąszyńska 420
19. Bożena Sitarz Zbąszyńska 429
20. Katarzyna Obszańska Myśliborska 2488
21. Edmund Michalak Chopina 901
22. Jan Frank Chopina 914
23. Henryk Kamiński Olimpijska 1575
24. Zdzisław Mistak Niemcewicza 596
25. Jan Tuszyński Niemcewicza 617
26. Ewa Kucharska Sportowa cz.2302 i 1035/6
27. Anna Miłoszewska Fabryczna 1615

Poz. 2582

Uchwała Nr XXXIV/388/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  a  ustawy z  dnia  8  marca  1990mr.  o  samorządzie 
gminnym  (t.  j.  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.)  oraz  §  6  pkt  1  uchwały
Nr XXXIX/655/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia 
zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  i  użyczania
(Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  94,  poz.  1419)  zmienionej  uchwałą  Nr  VI/53/2011  z  dnia
23 lutego 2011r.  (Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego Nr 39 poz.  784) oraz uchwałą Nr XXIV/249/2012
z dnia 25 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 r. poz. 422) uchwala się, co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  niezabudowanej  nieruchomości  położonej
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Górczyńskiej, o wartości 739.875 zł, obejmującej działki gruntu Nr 243, 
244, 246/2 i 248/1 o łącznej pow. 7.749m².

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )
Jerzy Sobolewski 

86



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (208)/2012

Poz. 2583

Uchwała Nr XXXIV/389/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie barw i herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

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

§ 1.  Wyraża się zgodę na wykorzystanie barw i  herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy 
Wydział  Kultury  Fizycznej  z  siedzibą  w  Gorzowie  Wlkp.  przy  ul.  Estkowskiego  13,
w wydawnictwie pamiątkowym z okazji 80. rocznicy urodzin prof. dr hab. Bernarda Woltmanna.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - )
Jerzy Sobolewski 

Poz. 2584

Zarządzenie Nr 638/III/2012
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 12 lipca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 38.632 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38.632 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 38.632 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.632 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta
          ( - )

          Tadeusz Jędrzejczak
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 638/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 lipca 2012 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

852 Pomoc społeczna 47 015 822,00 38 632,00 47 054 454,00 

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 57 123,00 544,00 57 667,00 

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

4 373,00 544,00 4 917,00 

85204 Rodziny zastępcze 165 627,00 10 288,00 175 915,00 

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat 

5 627,00 10 288,00 15 915,00 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre 
świadczenia  z  pomocy  społecznej,  niektóre  świadczenia  rodzinne  oraz  za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 

547 900,00 27 800,00 575 700,00 

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

199 200,00 27 800,00 227 000,00 

Razem: 429 573 184,00 38 632,00 429 611 816,00 
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Poz. 2585

Zarządzenie Nr 683/III/2012
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 928.000 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 928.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 928.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 928.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta
          ( - )

          Tadeusz Jędrzejczak
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 683/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

852 Pomoc społeczna 47 171 816,40 928 000,00 48 099 816,40 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 514 000,00 245 000,00 1 759 000,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 1 514 000,00 245 000,00 1 759 000,00 

85216 Zasiłki stałe 3 150 000,00 518 000,00 3 668 000,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin) 3 150 000,00 518 000,00 3 668 000,00 

85295 Pozostała działalność 1 369 400,00 165 000,00 1 534 400,00 

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami 

169 400,00 165 000,00 334 400,00 

Razem: 428 866 091,40 928 000,00 429 794 091,40 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 683/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

852 Pomoc społeczna 74 552 985,40 928 000,00 75 480 985,40 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 935 861,00 245 000,00 3 180 861,00 

3110 Świadczenia społeczne 2 935 861,00 245 000,00 3 180 861,00 

85216 Zasiłki stałe 3 787 600,00 518 000,00 4 305 600,00 

3110 Świadczenia społeczne 3 787 600,00 518 000,00 4 305 600,00 

85295 Pozostała działalność 1 849 400,00 165 000,00 2 014 400,00 

3110 Świadczenia społeczne 1 507 552,00 165 000,00 1 672 552,00 

Razem: 412 466 091,40 928 000,00 413 394 091,40 
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INFORMACJE

91

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Sobolewski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Jan Kaczanowski,
Mirosław Rawa,

każdy wtorek
w godz. od 1500 do 1630

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak

pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 1400 do 1600

Zastępca Prezydenta Miasta
Stefan Sejwa

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

 
Zastępca Prezydenta Miasta

Alina Nowak
każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Sekretarz Miasta
Jacek Jeremicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Wydawca: Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
Redaktor naczelny: mgr Jacek Jeremicz 
Redakcja: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Cena 

Skład i druk: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 1, 00 zł.
Przedruk dozwolony za podaniem źródła


	Strona 1

