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SPIS  TREŚCI 
 
 
 

Poz. 677 
Uchwała nr LXXI/832/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie 
zaproszenia Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec do objęcia honorowym patronatem 
obchodów 750-lecia miasta. 
 
Poz. 678 
Uchwała nr LXXI/833/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie 
zaproszenia Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia honorowym 
patronatem obchodów 750-lecia miasta.  
 
Poz. 679 
Uchwała Nr LXXI/834/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006r. w sprawie 
przyjęcia miejskiego programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych w 2006 roku. 
 
Poz. 680 
Uchwała Nr LXXI/835/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006 roku  
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 681 
Uchwała Nr LXXI/836/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006 roku  
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 682 
Uchwała Nr LXXI/837/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006 roku  
w sprawie zmian w  budżecie miasta na 2006 rok. 

 
Poz. 683 
Uchwała Nr LXXI/838/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006 roku  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 684 
Uchwała Nr LXXI/839/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja  2006 roku  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 685 
Uchwała Nr LXXI/840/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006 roku  
w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2006 rok.  
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Poz. 686 
Uchwała nr  LXXI/841/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie 
określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku. 
szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w gorzowskich placówkach samorządowych  
nie objętych regulacją ustawy -  Karta Nauczyciela. 

Poz. 687 
Uchwała Nr LXXI/842/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie 
ustalenia miesięcznej kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego 
punktu.  
 
Poz. 688 
Uchwała Nr LXXI/843/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych kończących się 
egzaminem maturalnym. 
 
Poz. 689 
Uchwała Nr LXXI/844/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 690 
Uchwała Nr LXXI/845/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006r. w sprawie 
przystąpienia Miasta Gorzowa Wlkp. do ugrupowania IGOB Wspólnota Interesów Linia 
Kolejowa Berlin – Gorzów Wlkp. EUIG z siedzibą we Frankfurcie n/Odrą.  
 
Poz. 691 
Uchwała Nr LXXI/846/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006r. w sprawie 
dodatkowego oznaczenia taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp. 
 
Poz. 692 
Uchwała nr LXXI/847/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006roku. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.  
w rejonie ulicy Niepodległości. 
 
Poz. 693 
Uchwała nr LXXI/848/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. w obszarze po prawej stronie ulicy Kostrzyńskiej w kierunku Bogdańca. 
 
Poz. 694 
Uchwała Nr LXXI/849/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006 roku  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. na północ od ul. Myśliborskiej. 
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Poz. 695 
Uchwała nr LXXI/850/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006r. w sprawie 
uchwalenia ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Gorzów Wlkp. na lata 
2006 – 2009”. 
 
Poz. 696 
Uchwała Nr LXXI/851/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006r. w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej.  
 
Poz. 697 
Uchwała nr LXXI/852/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006r.w sprawie 
wyrażenia opinii o pozbawieniu niektórych dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp. kategorii 
dróg krajowych. 
 
Poz. 698 
Uchwała nr LXXI/853/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006r. w sprawie 
pozbawienia niektórych dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp. kategorii dróg gminnych. 
 
Poz. 699 
Uchwała nr LXXI/854/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006r. sprawie 
wyrażenia opinii o zaliczeniu niektórych dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp. do kategorii 
dróg krajowych. 
 
Poz. 700 
Uchwała nr LXXI/855/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006r. w sprawie 
zaliczenia  niektórych dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp. do kategorii dróg powiatowych. 
 
Poz. 701 
Uchwała nr LXXI/856/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. 
 
Poz. 702 
Uchwała Nr LXXI/857/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie 
zasad udzielania pomocy finansowej na remonty budynków mieszkalnych położonych na 
terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 703 
Uchwała Nr LXXI/858/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006r. w sprawie 
przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 704 
Zarządzenie nr 1953/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2006 roku 
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
 
Poz. 705 
Zarządzenie nr 1979/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 maja 2006 roku 
w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
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Poz. 706 
Zarządzenie nr 1993/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2006 roku  
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
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AKTY   PRAWNE 
 
 

Poz. 677 
 

Uchwała nr LXXI/832/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 maja 2006 r. 
 

w sprawie zaproszenia Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec  
do objęcia honorowym patronatem obchodów 750-lecia miasta. 

 
Na podstawie § 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. zaprasza Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec 
Angelę Merkel do objęcia honorowym patronatem obchodów 750-lecia miasta. 
 

§ 2. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. zaprasza Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec 
Angelę Merkel do wzięcia udziału w obchodach jubileuszu 750-lecia. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
     Mieczysław Kędzierski 
 

 
Poz. 678 

 
Uchwała nr LXXI/833/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006 r. 

 
w sprawie zaproszenia Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej  

do objęcia honorowym patronatem obchodów 750-lecia miasta.  
 

Na podstawie § 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. zaprasza Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej Kazimierza Marcinkiewicza do objęcia honorowym patronatem obchodów 750-lecia 
miasta. 
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§ 2. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. zaprasza Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej 

Polskiej Kazimierza Marcinkiewicza do wzięcia udziału w obchodach jubileuszu 750-lecia.  
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
     Mieczysław Kędzierski 

 
 

Poz. 679 
 

Uchwała Nr LXXI/834/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 maja 2006r. 
 

w sprawie przyjęcia miejskiego programu osłonowego  
wsparcia rodzin wielodzietnych w 2006 roku. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(jedn. tekst: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 17 ust.2 pkt  4 i art. 110 ust. 10 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (jedn. tekst: Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 
uchwala się co następuje: 
   

§ 1. Przyjmuje się miejski program osłonowy wsparcia rodzin wielodzietnych  
w 2006 roku.  
  

§ 2. Użyte w programie określenia oznaczają: 
1. rodziny wielodzietne - rodziny z 3-ką i więcej dzieci; 
2. dochód rodziny - dochód, o którym mowa w art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej zwanej dalej „ustawą”; 
3. kryterium dochodowe – kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej; 
4. dziecko – dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko w sprawie, 

którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko, znajdujące się pod opieką 
prawną, do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż 
do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w 
szkole wyższej. 
  

§ 3. Program wsparcia polega na: 
1. uruchomieniu pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego na okres nie 

krótszy niż 3 miesiące rodzinom wielodzietnym do wysokości 50% różnicy między kryterium 
dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny; 

2. pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych w 
formie: 
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a/zapewnienia jednego gorącego posiłku dziennie dzieciom, jeśli dochód rodziny nie 
przekracza 150% kryterium dochodowego; 
b/zakupu biletu miesięcznego komunikacji miejskiej na dojazd dzieci do szkoły. 
3. udzielaniu wsparcia rodzinom wielodzietnym w rozwiązywaniu problemów 

opiekuńczo - wychowawczych w Ośrodku Wsparcia Rodziny, a w sytuacjach kryzysowych  
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej; 

4. umożliwieniu korzystania przez dzieci z rodzin wielodzietnych z różnych form 
wsparcia dziennego a także finansowanych z miejskiego programu rozwiązywania 
problemów alkoholowych, w tym uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i 
kulturalnych; 

5. współpracy z powiatowym urzędem pracy w umożliwianiu podnoszenia lub zmiany 
kwalifikacji zawodowych, wskazywania zatrudnienia osobom bezrobotnym z rodzin 
wielodzietnych; 

6. współpracy z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, kościołami i innymi 
podmiotami we wzmacnianiu rodzin wielodzietnych w ich funkcjach wychowawczych  
i zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego oraz zapobieganiu marginalizacji. 
 
 § 4. Pomoc określona w § 3 ma charakter uznaniowy i przyznawana będzie w ramach 
posiadanych środków finansowych. 
 
 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.  
 
 

Przewodniczący Rady Miasta  
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

Poz. 680 
 

Uchwała Nr LXXI/835/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 maja  2006 roku. 
 

w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.), art.166 i art. 184 ust. 1 pkt  2 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co 
następuje: 
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 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 650.000,00 
Dział 600 – Transport i łączność  650.000,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  650.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne   650.000,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  650.000,00 
Dział 600 – Transport i łączność  650.000,00 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne  650.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne   650.000,00 
 
 § 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 
 
 
 
Uwaga : załącznik  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania. 
 

Poz. 681 
 

Uchwała Nr LXXI/836/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 maja 2006 roku. 
 

w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr142, poz.1592 ze zm.), art. 184 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co 
następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę    70.000,00 

Dział 758 - Różne rozliczenia                                                                              70.000,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe                                                         70.000,00 

wydatki bieżące  70.000,00 
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 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  70.000,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  70.000,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  70.000,00 
wydatki majątkowe  70.000,00 
 
 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 

 
Poz. 682 

 
Uchwała Nr LXXI/837/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia  31 maja  2006 roku. 

 
w sprawie zmian w  budżecie miasta na 2006 rok. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12, pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) oraz art.165 ust.4 i art.184 ust.1 pkt 2,7, 12, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm. )   uchwala 
się co następuje : 
 
 § 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  168.395,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  126.023,00 
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej  126.023,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje: 126.023,00 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  20.000,00 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  20.000,00 
wydatki bieżące 20.000,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  22.372,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność  22.372,00 
wydatki bieżące 22.372,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  168.395,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  126.023,00 
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej  126.023,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje: 126.023,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  15.641,00 

 
 

9 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 6 (151) / 2006 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność  15.641,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje  15.641,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  6.731,00 
Rozdział 85495 – Pozostała działalność  6.731,00 
wydatki bieżące 6.731,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  20.000,00 
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki  20.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje  20.000,00 
 
 § 3. Załącznik  7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr LXIV/726/2005 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 

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

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

Przewodniczący Rady Miasta 

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

 
Poz. 683 

 
Uchwała Nr LXXI/838/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.),  art. 184 ust. 1 pkt  1,2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
  § 1.Zwiększa  się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  9.900,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 9.900,00 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  9.900,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł  9.900,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  9.900,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 9.900,00 
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Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  9.900,00 
wydatki bieżące                                                                                                       9.900,00 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  3.120,00 
 
 § 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 
 
 
Uwaga : załącznik  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania 

 
 

Poz. 684 
 

Uchwała Nr LXXI/839/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 maja  2006 roku. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.), art.165 ust.1 i 4, art.166, art.168 ust. 2 pkt 6  i art. 184 ust. 1 pkt  2, 3, 4, 5 , 
6, 7, 11, 12, 14, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 
roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku  z art. 13 ust 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku 
o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku Nr 7, poz.58 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  22.202.113,00 
Dział 600 – Transport i łączność  8.526.773,00 
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy  1.964.723,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje  1.835.394,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje  129.329,00 
 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  5.354.050,00 
wydatki bieżące 317.150,00 
wydatki majątkowe 5.036.900,00 
w tym wieloletnie programy inwestycyjne 4.650.000,00 
 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne  1.100.000,00 
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wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne 1.100.000,00 
 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne  108.000,00 
wydatki majątkowe 108.000,00 
 
Dział 630 – Turystyka  5.700,00 
Rozdział 63095 – Pozostała działalność  5.700,00 
wydatki bieżące 5.700,00 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3.992.260,00 
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej  2.489.260,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje  2.190.940,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje  298.320,00 
 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  303.000,00 
wydatki bieżące 188.000,00 
wydatki majątkowe 115.000,00 
 
Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego 1.200.000,00 
wydatki majątkowe 1.200.000,00 
 
Dział 710 – Działalność usługowa  386.300,00 
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego  50.000,00 
wydatki bieżące 50.000,00 

 
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne  30.000,00 
wydatki bieżące  30.000,00 
 
Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw  306.300,00 
wydatki bieżące  10.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne  296.300,00 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  243.000,00 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 111.000,00 
wydatki bieżące  56.000,00 
wydatki majątkowe 55.000,00 
 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  132.000,00 
wydatki bieżące  132.000,00 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  20.000,00 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  117.000,00 
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji  117.000,00 
wydatki bieżące  5.000,00 
wydatki majątkowe 112.000,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  478.672,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  119.244,00 
wydatki bieżące 44.244,00 
wydatki majątkowe  75.000,00 
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Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.062,00 
wydatki bieżące 1.062,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja  202.594,00 
wydatki bieżące 52.594,00 
wydatki majątkowe  150.000,00 
 
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne  1.336,00 
wydatki bieżące 1.336,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  33.616,00 
wydatki bieżące 33.616,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  97.455,00 
wydatki bieżące 97.455,00 
 
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne  15.298,00 
wydatki bieżące 15.298,00 
 
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne  367,00 
wydatki bieżące 367,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność  7.700,00 
wydatki bieżące 7.700,00 

 
Dział 851 – Ochrona zdrowia  104.800,00 
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej  4.800,00 
wydatki bieżące  1.000,00 
wydatki majątkowe  3.800,00 
 
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień  100.000,00 
wydatki bieżące  100.000,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna  617.800,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej  230.000,00 
wydatki bieżące  230.000,00 
 
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 198.000,00 
wydatki bieżące 198.000,00 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  14.422,00 
 
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze  15.800,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  15.800,00 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność  174.000,00 
wydatki bieżące  174.000,00 
w tym dotacje  50.000,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  237.768,00 
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego  200.000,00 
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wydatki majątkowe 200.000,00 
 
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne  28.000,00 
wydatki bieżące 28.000,00 
 
Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej  8.000,00 
wydatki bieżące 8.000,00 
 
Rozdział 85495 – Pozostała działalność  1.768,00 
wydatki bieżące 1.768,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  3.304.000,00 
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód  412.000,00 
wydatki bieżące 405.000,00 
wydatki majątkowe  7.000,00
  
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi  500.000,00 
wydatki bieżące 500.000,00 
 
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  1.412.000,00 
wydatki bieżące 150.000,00 
wydatki majątkowe 1.262.000,00 
 
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg  880.000,00 
wydatki bieżące  780.000,00 
wydatki majątkowe  100.000,00 
 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność  100.000,00 
wydatki bieżące 100.000,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  2.471.700,00 
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  155.500,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje  95.500,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje  60.000,00 
 
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki  2.100.000,00 
wydatki majątkowe 2.100.000,00 
w tym: 
dotacje   100.000,00 
wieloletnie programy inwestycyjne  2.000.000,00 
 
Rozdział 92116 – Biblioteki  69.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje  50.000,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje  19.000,00 
 
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  50.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje  50.000,00 
 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność  97.200,00 
wydatki bieżące 97.200,00 
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w tym dotacje  50.000,00 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport  1.716.340,00 
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 85.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje 85.000,00 
 
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej  572.740,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje  222.740,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje  350.000,00 
 
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  1.058.600,00 
wydatki bieżące  1.058.600,00 
w tym dotacje 1.038.600,00 
 
 § 2. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości  22.202.113,00 
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
jednostki  samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów  
i pożyczek z lat ubiegłych  
 
 § 3 Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
 § 4. Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 § 5. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
 § 6. Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
 
 § 7.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski  
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Załącznik nr  1  
do uchwały nr  LXXI/839/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia  31 maja 2006r. 

 
 

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 
 

Lp. Treść Kwota 
 

1 2 3 
PRZYCHODY BUDŻETU 

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

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej  

20.047.992 

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

24.570.414 

4 Razem przychody 84.618.406 
5 Dochody budżetu 326.472.237 
6 Razem przychody i dochody budżetu  411.090.643 

ROZCHODY BUDŻETU 
7 Spłaty kredytów 14.646.000 
8 Spłata pożyczek 834.000 
9 Wykup obligacji komunalnych 10.000.000 
10 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej 

20.162.172 

11 Razem rozchody 45.642.172 
12 

Wydatki budżetu 
365.448.471 

13 Razem rozchody i wydatki budżetu 411.090.643 
 
 
Uwaga : załącznik  nr 2, 3, 4 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 
218 w godz. urzędowania. 
 

Poz. 685 
 

Uchwała Nr LXXI/840/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 maja 2006 roku. 
 

w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2006 rok.  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
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poz.1592 ze zm.),  art. 184 ust. 1 pkt  2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
  § 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  18.266,00 
Dział 710 – Działalność usługowa  18.266,00 
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego  18.266,00 
wydatki bieżące  18.266,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  18.266,00 
Dział 710 – Działalność usługowa  18.266,00 
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego  18.266,00 
wydatki majątkowe 18.266,00 
 
 § 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski  
 
                                                                                              
 
Uwaga : załącznik  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania 
 

Poz. 686 
 

Uchwała nr  LXXI/841/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 maja 2006 r. 
 
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w gorzowskich placówkach samorządowych  
nie objętych regulacją ustawy -  Karta Nauczyciela. 

 
         Na podstawie art. 42 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r.  Nr 118, poz. 1112 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U  
z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) po uzyskaniu opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty 
uchwala się, co następuje: 
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         § 1. Określa się w ramach delegacji ustawy – Karta Nauczyciela: 
1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,  

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 
2) zasady udzielania i rozmiar zniżek w zakresie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnienia  
od obowiązku realizacji zajęć, 

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek  
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół 
zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, 
logopedów, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość. 

 
Postanowienia ogólne. 

 
         § 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 
1) placówce – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, placówkę oświatową, placówkę 

opiekuńczo – wychowawczą albo zespoły szkół lub placówek, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Gorzów Wlkp., 

2) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka, 
3) dyrektorze lub wicedyrektorze placówki – należy przez to rozumieć dyrektora lub 

wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1, 
4) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników jednostek, o których mowa  

w pkt 1, zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. 
 
Zasady rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,  
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

         § 3. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze  zajęć zgodnie z art. 42 ust. 5 b  
Karty Nauczyciela zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku 
szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć, aby średni wymiar zajęć 
nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi zajęć. 
2. Dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1 określa się średnioroczną liczbę godzin zajęć 
edukacyjnych, obliczoną jako sumę godzin przydzielonych do realizacji w poszczególnych 
tygodniach roku szkolnego, podzieloną przez liczbę tygodni nauki w roku szkolnym. 
3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1 i 2, powinien być określony  
dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany 
nauczycielowi do wiadomości  przed rozpoczęciem roku szkolnego. 
 
         § 4. 1. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny 
przydzielono liczbę godzin zajęć edukacyjnych przekraczającą tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć – godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony według zasad ustalonych w § 3 
ust. 1 i 2. 
2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar 
zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni 
wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia. 
 
         § 5. 1. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku 
szkolnego, dla którego został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie 
organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie 
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przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje 
nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy, tygodniowy wymiar 
godzin zajęć, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe. 
2. W przypadku zmian organizacyjnych pracy placówki w trakcie roku szkolnego określona 
średnioroczna liczba godzin zajęć nauczycieli ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmiany. 
 
Zasady udzielania i rozmiar zniżek w zakresie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznania zwolnienia  
od obowiązku realizacji zajęć. 

         § 6. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych 
określonych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, tak aby obowiązkowa dla nich 
liczba godzin nie była niższa od tygodniowego wymiaru zajęć określonego w poniższej tabeli: 
 
Lp. Stanowisko kierownicze 

Tygodniowy wymiar godzin 
1. Dyrektor przedszkola liczącego: 

- do 3 oddziału 
- 3,5 – 5 oddziałów 
- 6 i więcej oddziałów 
(oddziały 5 – godzinne traktowane są jako ½ oddziału) 

 
9 
7 
5 

2. Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej: 
- do 8 oddziałów 
- 9 – 16 oddziałów 
- 17 i więcej oddziałów 

 
6 
5 
3 

3. Wicedyrektor szkoły (zespołu), w której powołano: 
- 1 zastępcę 
- 2 zastępców 
- 3 i więcej zastępców 

 
5 
6 
7 

4. Kierownik filialnej szkoły podstawowej 10 
5. Dyrektor centrum kształcenia zawodowego 3 
6. Wicedyrektor centrum kształcenia zawodowego 7 
7. Kierownik warsztatu szkolnego 7 
8. Zastępca kierownika warsztatu szkolnego  11 
9. Kierownik szkolenia praktycznego w szkole (zespole)  

z oddziałami młodocianych pracowników 
8 

10. Kierownik szkolenia praktycznego w szkole (zespole)  
bez oddziałów młodocianych pracowników 

12 

11. Dyrektor zespołu poradni psychologiczno - 
pedagogicznych 

5 

12. Wicedyrektor zespołu poradni psychologiczno - 
pedagogicznych 

9 

13. Dyrektor młodzieżowego domu kultury 6 
14. Wicedyrektor młodzieżowego domu kultury 10 
15. Kierownik pracowni w młodzieżowym domu kultury 16 
16. Dyrektor szkoły artystycznej 5 
17. Wicedyrektor szkoły artystycznej 9 
18. Dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego 4 
19. Kierownik internatu liczącego:  
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- do 80 wychowanków 
- od 80 do 140 wychowanków 
- powyżej 140 wychowanków 

14 
13 
12 

20. Kierownik świetlicy szkolnej 16 
21. Doradca metodyczny 8 
22. Dyrektor pogotowia opiekuńczego 8 
23. Wicedyrektor pogotowia opiekuńczego 12 
24. Dyrektor ośrodka adopcyjno - opiekuńczego 12 
25. Inne stanowiska kierownicze zgodnie ze statutem 

placówki 
16 

 
2. Obniżenie obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć uzależnione jest od wielkości  
i typu placówki, warunków pracy, ilości uczniów lub wychowanków, ilości stanowisk 
kierowniczych. 
3. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta może zwiększyć obniżenie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin określone zgodnie z ust. 1, do całkowitego zwolnienia 
włącznie, jeżeli zakres zadań oraz warunki pracy placówki uzasadniają dalsze obniżenie lub 
całkowite zwolnienie. 
4. Obniżony obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze ustalany jest corocznie w arkuszach organizacyjnych poszczególnych placówek, 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w trakcie roku szkolnego. 
 
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek  
nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasady zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia  
na odległość. 

         § 7. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych  
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, według 
następujących norm: 
 
Lp. Stanowisko Obowiązkowy tygodniowy 

wymiar godzin 
1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele 

rehabilitanci oraz inni specjaliści zatrudnieni  
w przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 
20 

2. Pedagodzy ze specjalnym przygotowaniem 
pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w szkołach 
integracyjnych lub ogólnodostępnych z oddziałami 
integracyjnymi. 

 
20 

3. Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni w ośrodkach 
adopcyjno – opiekuńczych. 

 
26 

4. Nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną 18 
5. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno – 

wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi 
umysłowo w stopniu głębokim 

 
18 

6. Doradcy zawodowi prowadzący zajęcia związane  
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

25 

7. Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach  
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mieszanych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, 
jak i dzieci innych grup wiekowych. 

22 

 
2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
wymienionych w ustępie 1 w tabeli w pozycji 1, 3, 6 przez godzinę rozumie się 60 minut,  
w pozostałych pozycjach przez godzinę zajęć rozumie się 45 minut. 
 
         § 8. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych  
w pełnym wymiarze godzin w szkołach zaocznych i placówkach kształcenia na odległość 
wynosi rocznie 684 godziny. 
2. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych  
w kształceniu zaocznym i placówkach kształcenia na odległość zalicza się: 
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów, 
2) godziny przeprowadzania egzaminów semestralnych pisemnych i ustnych  

z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania, 

3) faktycznie zrealizowane godziny innych zajęć pedagogicznych realizowanych z uczniami 
przez pełnozatrudnionego nauczyciela w formach przez niego obranych  
i udokumentowanych w wymiarze nieprzekraczającym 50 godzin rocznie, dla nauczycieli 
niepełnozatrudnionych wymiar zajęć ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. 

3. Do godzin wynikających z ramowego planu nauczania, w celach rozliczeniowych,  
dolicza się godziny sprawdzania prac kontrolnych i przeprowadzania egzaminów w wymiarze 
nieprzekraczającym 100 godzin w semestrze na oddział. 
4. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli 
zatrudnionych w kształceniu zaocznym przez godzinę ćwiczeń, konsultacji i wykładów 
należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę  
55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut. 
 
5. Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w kształceniu  
zaocznym następuje w każdym semestrze. 
 
         § 9. Traci moc uchwała Nr LVII/564/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia  
27 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, udzielania zniżek, zwalniania z realizacji zajęć 
obowiązkowych oraz ustalania wymiaru dla nauczycieli zatrudnionych w gorzowskich 
placówkach samorządowych nie objętych regulacja Karty Nauczyciela. 
 
         § 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         §. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r. i  podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 687 
 

Uchwała Nr LXXI/842/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 maja 2006 r. 
 

w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wartości jednego punktu.  

 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie 

zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 2005 r. Nr 146, 
poz. 1222) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. 1. Ustala się najniższe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 712 zł. 

2. Ustala się wartość jednego punktu w wysokości 3,00 zł. 
3. Wartości określone w punktach 1 i 2 stanowią podstawę ustalenia tabeli miesięcznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LVII/562/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.  

z dnia 27 czerwca 2001 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego  
oraz wartości jednego punktu pracowników samorządowych placówek oświatowych. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  
2006 roku i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
     Mieczysław Kędzierski 

 
 

Poz. 688 
 

Uchwała Nr LXXI/843/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 maja 2006 r. 
 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 
szans edukacyjnych dla uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych kończących się 

egzaminem maturalnym. 
 

 Na podstawie art. 12 pkt 10 a w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca    
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)       
uchwala się, co następuje: 
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Rozdział I 
 Postanowienia ogólne 

 
 § 1. W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom z terenów wiejskich, 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przyznawane będą stypendia na podjęcie lub 
kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym       
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych) w dwuletnich, uzupełniających liceach 
ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających (z wyłączeniem szkół dla 
dorosłych), zwane dalej ,,stypendiami na wyrównywanie szans edukacyjnych”.  
  
 § 2. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem 
maturalnym zwany dalej ,,Regulaminem” określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz 
wypłacania stypendiów realizowanych w ramach Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz   ze środków Budżetu Państwa.    
 
 § 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) Obszary wiejskie – tereny położone poza granicami administracyjnymi miast, miasta        
do   5 tys. mieszkańców, miasta od 5 do 20 tys. mieszkańców, o ile nie znajdują się w nich 
publiczne szkoły ponadgimnazjalne kończące się maturą. 
2) Trudna sytuacja materialna – sytuacja materialna rodziny o dochodzie w przeliczeniu       
na osobę nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych, zapisana 
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, 
poz. 2255 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych – z uwzględnieniem 
progu dochodu w przeliczeniu na osobę określonym dla województwa lubuskiego                  
w Ramowym Planie Realizacji Działania. 
3) Stypendysta – uczeń uprawniony do otrzymania stypendium na mocy zawartej Umowy 
przekazania stypendium. 
4) Kierownik Projektu – Naczelnik lub Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Gorzowa Wlkp., który na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wlkp. jest odpowiedzialny za realizację programu stypendialnego               
na wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie obsługi merytorycznej.  
5) Organ prowadzący lub dotujący – Miasto Gorzów Wlkp. 
6) Instytucja Wdrażająca – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 

 
§ 4.1. Stypendia przyznawane są przez szkolną komisję ds. pomocy materialnej, zwanej 

dalej ,,Komisją” na wniosek ucznia lub w przypadku, kiedy jest to uczeń niepełnoletni,         
na wniosek jego prawnych opiekunów. 
2. Komisję na okres roku szkolnego, powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej. 
3. Zweryfikowaną pod względem formalnym listę kandydatów do stypendium, dyrektor 
szkoły przekazuje Kierownikowi Projektu. 
4. Wysokość dochodu uprawniającego do przyznania stypendium oraz wysokość stypendium 
ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Kierownikiem Projektu. 
5. Ostateczną listę stypendystów zatwierdza dyrektor szkoły po uzyskaniu akceptacji 
Kierownika Projektu. 
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Rozdział II 
 Formy pomocy 

 
§ 5.1. Stypendia przekazywane są w formie finansowej na pokrycie wydatków 

związanych z pobieraniem nauki. 
2.Dokumentem, na podstawie którego nastąpi przekazanie przyznanego stypendium jest 

zaświadczenie o systematycznym uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych, którego 
wzór stanowi załącznik nr 6 do uchwały. 

3.Harmonogram sporządzania zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo ucznia  w 
zajęciach szkolnych uwzględniać będzie wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
oraz Instytucji Wdrażającej w tym zakresie. 

4.Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 otrzymują uczniowie, którzy w okresie 
rozliczeniowym nie przekroczyli dopuszczalnego limitu godzin nieusprawiedliwionych, 
który średniomiesięcznie wynosi 5 godzin. 

5.Stypendysta, który przekroczy dopuszczalny limit godzin nieusprawiedliwionych zostaje 
wykluczony z projektu. 

6.Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 wystawia dyrektor szkoły lub osoba upoważniona 
przez dyrektora szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy, do której uczęszcza 
stypendysta. 

 
Rozdział III 

Zasady i warunki przyznawania stypendium 
 

§ 6.1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie 
następujące kryteria: 

1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się 
egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych lub rozpoczynają lub kontynuują 
naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach 
uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, 
2) posiadają stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, 
3) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w ust. 1 jest większa niż 
liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby 
o najniższych dochodach w rodzinie, z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę              
w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych 
zapisana w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 
3.Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku 

szkolnego. 
 

Rozdział IV 
Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych 

 
§ 7.1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest: 

1) złożenie w szkole, do której uczęszcza, wniosku o przyznanie stypendium według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, 
2) dołączenie do wniosku zaświadczeń i oświadczeń o wysokości uzyskiwanych dochodów 
oraz orzeczeń potwierdzających posiadane uprawnienia, 
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3) dołączenie do wniosku kserokopii dowodu osobistego jako potwierdzenie stałego 
zameldowania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zameldowaniu 
z biura meldunkowego. 
2. Formularze wniosków dostępne są we wszystkich gorzowskich szkołach 
ponadgimnazjalnych, Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz na stronach 
internetowych Miasta Gorzowa Wlkp. www.gorzow.pl 
3. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 15 września danego roku 
szkolnego. 
4. Komisja w terminie 14 dni od daty zakończenia składania wniosków sprawdza 
prawidłowość i kompletność złożonych dokumentów oraz sporządza zweryfikowaną,             
w oparciu o kryteria określone w § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 uchwały, listę osób uprawnionych      
do uzyskania stypendium i przedkłada ją do zaakceptowania Kierownikowi Projektu. 
5. Stypendia przydzielane są osobom uprawnionym wg kolejności umieszczenia na zbiorczej 
liście (zestawienie potencjalnych stypendystów ze wszystkich gorzowskich szkół 
ponadgimnazjalnych, spełniających kryteria zawarte w § 6, ust. 1), aż do wyczerpania 
środków przyznanych przez Instytucję Wdrażającą na realizację programu stypendialnego. 
6. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście ostatecznych stypendystów, komisja może 
dokonać rozpatrzenia wniosków z listy rezerwowej. 
7. W przypadku braku listy, o której mowa w § 7 ust. 6 ogłoszony zostanie dodatkowy nabór 
wniosków na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 
8. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, zawiadomi rodziców lub opiekunów prawnych 
ucznia o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium poprzez dostarczenie zawiadomienia 
według wzorów stanowiących załączniki nr 3 i 4 do uchwały. 
9. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, któremu przyznano stypendium, podpisuje       
z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia Umowę przekazywania stypendium według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały. 
10. Wnioski o przyznanie stypendium, które wpłyną po terminie lub nie zostaną uzupełnione 
we wskazanych przez szkołę terminach nie będą rozpatrywane przez Komisję. Decyduje data 
potwierdzenia wpływu na wniosku o przyznanie stypendium. 

 
Rozdział V 

Wypłata stypendium 
 

§ 8.1. Stypendium wypłacane jest maksymalnie w 10 ratach miesięcznych, w wysokości 
od minimum 50 zł do maksimum 200 zł w skali miesiąca. 

2. Wypłata stypendium uzależniona jest od przekazania środków przez Instytucję Wdrażającą 
programy stypendialne w województwie lubuskim. 

3. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie Umowy przekazywania stypendium 
pomiędzy uczniem pełnoletnim lub w przypadku ucznia niepełnoletniego pomiędzy jego 
prawnymi  opiekunami a dyrektorem szkoły, do której uczęszcza uczeń. Podpisanie umowy 
nastąpi po otrzymaniu przez szkołę akceptacji od Kierownika Projektu o przyznaniu 
stypendium danemu uczniowi. 
4. Szczegółowy tryb i warunki przekazania stypendium określa Umowa przekazywania 
stypendium stanowiąca załącznik nr 5 do uchwały. 
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Rozdział VI 
 Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego 

 
§ 9.1. Miasto Gorzów Wlkp. przekazuje realizację projektu i środki na jego realizację 

szkołom ponadgimnazjalnym, kończących się egzaminem maturalnym, dla których jest 
organem prowadzącym lub dotującym. 
2. Przekazanie realizacji projektu i środków na jego realizację odbywa się na podstawie 
porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gorzowa Wlkp. a dyrektorem szkoły, 
które określa zasady i tryb współpracy w zakresie obsługi i finansowania stypendiów. Wzór 
porozumienia stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 
3. Miasto Gorzów Wlkp. jest odpowiedzialne za: 
1) stworzenie i weryfikację bazy danych stypendystów, 
2) przekazanie szkołom informacji o uczniach, którym przyznano stypendium, 
3) bieżący monitoring realizacji programu stypendialnego w szkołach, 
4) sprawozdawczość i raportowanie realizacji programu zgodnie z wymogami ZPORR  i EFS, 
5) przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji związanej z programem stypendialnym. 
4. Szkoła jest odpowiedzialna za: 
1) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium, 
2) sporządzanie wstępnej listy uczniów uprawnionych do uzyskania stypendium, 
3) dostarczenie ww. listy do Kierownika Projektu po zakończeniu prac Komisji, o których 
mowa w § 7 ust. 3, 
4) przekazywanie stypendiów w oparciu o dokumenty przedłożone przez stypendystów, 
5) rozliczanie otrzymanych środków w oparciu o dokumenty przedłożone przez 
stypendystów, 
6) przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji umożliwiającej rozliczenie 
przekazanych stypendiów zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej programy 
stypendialne w województwie lubuskim oraz wymogami ZPORR i EFS. 
 

Rozdział VII 
 Postanowienia końcowe 

 
§ 10.1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta: 

1) przerwał naukę w szkole, 
2) został skreślony z listy uczniów, 
3) przestał spełniać kryteria wymienione w § 6 ust. 1. 
2. Stypendysta lub jego prawni opiekunowie powiadamiają szkołę wypłacającą stypendium    
o zaprzestaniu spełniania kryteriów uzyskania pomocy w terminie 7 dni. Szkoła niezwłocznie 
zawiadamia Kierownika Projektu o zaprzestaniu wypłacania stypendium. 
3. Wypłaty stypendium zaprzestaje się od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym 
doszło do zdarzeń wymienionych w ust. 1. 
4. O wstrzymaniu wypłacania stypendium decyduje dyrektor szkoły.  

 
§ 11. W przypadku niewykorzystania przez stypendystów w całości lub w części 

przyznanych stypendiów, Kierownik Projektu może niewykorzystane środki rozdysponować 
pomiędzy uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium, lecz nieobjętych dotychczas 
programem stypendialnym z powodu braku środków. W tej sytuacji Umowę przekazywania 
stypendium zawiera się na okres, którego długość uzależniona jest od wysokości 
niewykorzystanych środków, nie dłuższy jednak niż do końca czerwca danego roku 
szkolnego. 
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§ 12. Stypendia przyznaje się w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego         
i Budżetu Państwa przeznaczonych na realizację Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego. 

 
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 14. Traci moc uchwała nr LIII/602/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia                

22 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gorzowskich szkół 
ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym. 

 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
               Mieczysław Kędzierski    

 
 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr LXXI/843/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006 r. 

 
 

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Działania 2.2. ZPORR                        
,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” 

 
 
1. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium: 
 
 Imię i nazwisko ucznia / uczennicy:                  
                                
 PESEL i miejsce urodzenia:                              
 NIP*)                                                       
 Obywatelstwo:                                                  
 Miejsce zameldowania na pobyt stały:          
                                
 Nazwa szkoły / klasa: 
 
 Telefon:                          
 Adres do korespondencji: 
 
*) wpisać jeśli posiada NIP 
 
2. Dane członków rodziny (w tym dzieci do ukończenia 25 lat, a także dzieci, które 
ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności*) 
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Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym i w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania 
stypendium dochody członków mojej rodziny wynosiły: 
 

Lp. imię i nazwisko   stopień 
pokrewieństwa    PESEL  rodzaj szkoły lub 

zakładu pracy 

Wysokość 
dochodu netto* *) 
w zł w roku .....  

1          
2          
3      
4      
5      
6          
7      
8      
9      

*) do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności 
* *) wpisuje się dochód po odliczeniu podatku należnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz sumy 
składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

 
3. Inne zobowiązania: 
 

3.1  Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku .............*) 

 

        .............................. zł .............. gr. 
3.2  Łączna kwota opłat poniesionych z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji 

 
      zapewniającej całodobowe utrzymanie w roku ...........*)  wyniosła ................. zł ........... gr. 
 

3.3  Dochód utracony z roku ................... *)   wyniósł ............................. zł ................ gr* *). 
 
*)  Wpisać rok, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny. 
* *) Wpisuje się kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy przeciętnym miesięcznym dochodem w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium osiągniętym przez osobę, która utraciła dochód,  
a jej dochodem z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. 
 

4. Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium: 
 
4.1 Ogółem w ................. r. rodzina uzyskała dochód ............................ zł ............ gr. 
4.2 Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 3.1, 3.2 

 
      wniosku, wyniósł ................................ zł .................. gr. 

4.3 Dochód miesięczny rodziny (dochód z pozycji 4.2 należy podzielić przez liczbę 12) 
 
      wyniósł ................................. zł ....................... gr. 

4.4 Dochód rodziny po odliczeniu utraty dochodu, o której mowa w pkt 3.3 wniosku, 
 
      wyniósł ................................. zł ....................... gr. 

4.5 Dochód miesięczny rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł ...................... zł ............ gr. 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że 
przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
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Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zmian mających wpływ na prawo do przyznanego 
stypendium, zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach podmiot realizujący. 
 
 
...................................................         ....................................................... 
          ( miejscowość, data )                              ( podpis ucznia lub rodzica / opiekuna prawnego * ) 
 
 
*) w przypadku, gdy uczeń jest niepełnoletni podpisują rodzice / opiekunowie prawni. 
 

 
5. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: 

5.1 Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny,                 
w tym odpowiednio:  

a)    zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez 
członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania 
stypendium, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych na zasadach ogólnych; 

b)    zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego 
podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość 
podatku dochodowego w formie karty podatkowej,  

c)    oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium, jeżeli członkowie 
rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; wzór 
oświadczenia określa załącznik nr 1 do wniosku,  

d)    oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium niepodlegającego 
opodatkowaniu; wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do wniosku,  

e)    zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego 
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres przyznania stypendium albo nakaz płatniczy za ten rok,  

f)    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli 
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia 
na rzecz osoby spoza rodziny,  

g)    kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię 
odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub 
przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w 
przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie 
sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności 
egzekucji alimentów, a także    o wysokości wyegzekwowanych alimentów,  

h)    zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, 
przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania 
stypendium, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 

i)    dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli 
dochód     rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny. 

5.2 Dokument potwierdzający stałe zameldowanie ( kserokopia dowodu osobistego lub 
zaświadczenie o zameldowaniu z biura meldunkowego, w przypadku osób nieposiadających 
dowodu osobistego ). 
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6. Pouczenie: 
6.1 Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie 
następujące kryteria: 
- rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się 
egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych lub rozpoczynają lub kontynuują 
naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach 
uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, 
- posiadają stałe zameldowanie na terenie poza granicami administracyjnymi miast, w 
miastach   do 5 tys. mieszkańców oraz w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców, o ile nie 
znajdują się w nich szkoły ponadgimnazjalne publiczne kończące się maturą, 
- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny    
w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń 
rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) czyli nie wyższym niż 504,00 zł netto lub 583,00 
zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
6.2 Rodzina – przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie ucznia, w składzie rodziny 
uwzględnia się: rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych oraz pozostające  
na utrzymaniu dzieci       w wieku do ukończenia 25 lat lub bez względu na wiek, jeżeli 
dziecko jest niepełnosprawne. 
6.3 W przypadku ukończenia przez członka rodziny 18. roku życia, do wniosku należy 
dołączyć zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki bądź zaświadczenie z Urzędu 
Skarboweg   o uzyskanych dochodach z roku poprzedzającego okres przyznania stypendium. 
6.4 W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie 
otrzymuje lub otrzymuje je w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem lub ugodą sądową, 
do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych wlicza 
się alimenty  w otrzymywanej wysokości. 
6.5 W przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres przyznania stypendium, do wniosku o ustalenie prawa do otrzymania 
stypendium powinien on dołączyć:  
a) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium;  
b)  zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku;  
c)  dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli 

dochód rodziny uległ obniżeniu.  
6.6 W przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala 
się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu 
rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium (roczny 
dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2005 r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 
r., tj. będzie wynosił 1086 zł).  
6.7 W przypadku, gdy na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego znajdzie się informacja, że 
dana osoba nie złożyła zeznania podatkowego za rok poprzedzający złożenie wniosku o 
przyznanie stypendium, należy dodatkowo wypełnić oświadczenie wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do wniosku (dotyczy dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym). 
6.8 Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami 
wskazanymi  w pkt 5.1, 5.2 wniosku, należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego. 
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6.9 Formularze wymagane przy składaniu wniosku o przyznanie stypendium są dostępne                  
we wszystkich gorzowskich szkołach ponadgimnazjalnych, w Wydziale Edukacji  
ul. Drzymały 45 oraz na stronach internetowych Miasta Gorzowa Wlkp.: www.gorzow.pl 
(wybrać     w menu ,,Edukacja” i dalej ,,Sprawy bieżące”).  

 
Wnioski niekompletne, złożone po terminie lub wadliwie wypełnione nie będą 

rozpatrywane przez Szkolną Komisję Stypendialną. 
 

 
Załącznik nr 1 

       do wniosku o przyznanie stypendium 
 
 

.......................................  
      (imię i nazwisko)  

 
OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKIWANYM Z POZAROLNICZEJ 

DZIAŁALNOŚCI OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW  
O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH 

PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE  
 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym ............ uzyskałam/em dochód z działalności 
opodatkowanej w formie:  

(zakreślić odpowiedni kwadrat)  
   [] ryczałtu ewidencjonowanego  
   [] karty podatkowej  
1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4 wyniósł .......................... zł................gr.  
2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły .......................... zł ..............gr.  
3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły .......................... zł..............gr.  
4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł ............................ zł ..............gr.  

 
 

................................................................................................................................ 
(miejscowość, data)                                  (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 

Pouczenie  
 

Dochód deklarowany w oświadczeniu nie może być niższy od kwoty odpowiadającej 
sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na 
ubezpieczenie zdrowotne (art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych).  
 

W przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego osoba 
ubiegająca się o stypendium należny ryczałt dokumentuje zaświadczeniem z urzędu 
skarbowego o wysokości należnego ryczałtu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
otrzymania stypendium.  
 

W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej osoba ubiegająca się               
o stypendium wysokość podatku dokumentuje decyzją lub decyzjami z urzędu skarbowego    
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o wysokości karty podatkowej w roku kalendarzowym poprzedzającym okres otrzymania 
stypendium. 

 
Wysokość karty podatkowej pomniejszona o wysokość składek na ubezpieczenie 

zdrowotne odliczanych od podatku stanowi podatek należny. 
        
 

Załącznik nr 2 
       do wniosku o przyznanie stypendium 

 
 

.........................................  
       (imię i nazwisko)  

 
 

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM   
OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM 

 
Oświadczam, że w roku kalendarzowym ................ uzyskałam/em dochód w wysokości  
 
.............................. zł .............. gr  

 
z tytułu:  
 
   1. .........................................................  
 
   2. .........................................................  
 
   3. .........................................................  
 
   4. .........................................................  

 
 

................................................................................................................................ 
(miejscowość, data)                                  (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 

Pouczenie 
 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych):  

-     renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 
ich rodzin,  

-     renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na 
zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 
wojskowych oraz ich rodzin,  

-     świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o 
świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby 
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wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach 
rud uranu i batalionach budowlanych,  

-     dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w 
przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego,  

-     świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym 
przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w 
obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich,  

-     emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w 
latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,  

-     renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane 
przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 
inwalidztwo powstało                                            

- w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 
1939-1945, otrzymywane z zagranicy,  

-     zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz             
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,  

-     środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 
organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 
pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej 
deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami 
przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w 
przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem 
podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej 
na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,  

-     należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających 
czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu 
podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych 
w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z 
późn. zm.),  

-     należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom 
jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w 
celu udziału  w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw 
sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich 
skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom    
i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 
międzynarodowych i sił wielonarodowych,  

-     należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby 
kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 
dochód,  

-     wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania 
przez spółdzielnię wniesionych wkładów gruntowych,  

-     alimenty na dzieci,  
-     stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz               

w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki,  
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-     kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków 
społecznych  i obywatelskich,  

-     należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 
mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 
przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,  

-     dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz.U.     z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.),  

-     dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia            
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych 
strefach ekonomicznych,  

-     ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o 
komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
"Polskie Koleje Państwowe",  

-     ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o 
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006,  

-     świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,  
      -     dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego.  

 
 

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LXXI/843/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006 r. 

 
Porozumienie 

 
Zawarte w dniu ......................................................... w ........................................... pomiędzy 
Miastem Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez: 
1. Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ....................................................................................... 
2. Skarbnika Miasta Gorzowa Wlkp. ......................................................................................... 
 
a Szkołą ...................................................................................................................................... 
ulica ......................................... nr ................ miejscowość ....................................................... 
(zwaną dalej Szkołą reprezentowaną przez: 
1. Dyrektora Szkoły ................................................................................................................... 
2. Głównego Księgowego .......................................................................................................... 
Mocą niniejszego porozumienia Strony postanowiły co następuje: 
 
§ 1.1. Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad i trybu współpracy Stron w zakresie 
obsługi programu stypendialnego dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół 
ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym, pochodzących z terenów 
wiejskich i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, który realizowany jest w ramach 
Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
2. Projekt na realizację programu stypendialnego został opracowany przez Miasto         
Gorzów Wlkp. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego. 
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§ 2.1. Miasto Gorzów Wlkp. zgodnie z zapisami Uzupełnienia Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przekazuje Szkole wykonywanie zadań związanych      
z realizacją programu stypendialnego. 
2. Szkoła będzie odpowiedzialna za: 

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium, 
- sporządzanie wstępnej listy uczniów uprawnionych do uzyskania stypendium, 
- dostarczenie ww. listy do Kierownika Projektu po zakończeniu prac Komisji,                
o których mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu, 
- przekazywanie stypendiów w oparciu o dokumenty przedłożone przez 
stypendystów, 
- rozliczanie otrzymanych środków w oparciu o dokumenty przedłożone przez 
stypendystów, 
- przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji umożliwiającej rozliczenie 
przekazanych stypendiów zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej programy 
stypendialne w województwie lubuskim oraz wymogami ZPORR i EFS. 
 

§ 3.1. Szkoła zobowiązuje się do wykonywania zadań określonych w § 2 niniejszego 
porozumienia zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów                  
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się egzaminem maturalnym uchwalonym przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. 
2.  Regulamin jest integralną częścią niniejszego Porozumienia. 
 
§ 4.1. Stypendia będą przyznawane przez Komisję powołaną przez dyrektora szkoły. 
2. W skład Komisji wchodzą: 

- zastępca dyrektora szkoły lub osoba wskazana przez dyrektora, 
- pedagog szkolny, 
- pracownik komórki finansowej szkoły, 
- opiekun lub przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

3. W posiedzeniu Komisji może uczestniczyć przedstawiciel Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 5.1. Szkoła zobowiązana jest do założenia wydzielonego rachunku bankowego, na którym 
będą gromadzone środki na finansowanie stypendiów. 
2. Środki na finansowanie stypendiów w wysokości ................................ zł wraz ze środkami 
na pokrycie kosztów administracyjnych w wysokości ................................ zł będą 
przekazywane przez Miasto Gorzów Wlkp. na wskazany przez Szkołę rachunek bankowy      
w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 
3. Środki będą przekazywane transzami, przy czym pierwsza transza wynosi 20 % całości 
środków przewidzianych na program stypendialny w szkole. 
4. Szkoła zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
informacji o rozliczeniu 80 % przekazanych dotychczas transz dotacji. 
 
§ 6. Wszelkie sprawy związane z przepływem środków finansowych prowadzone są przez 
Wydział Budżetu i Rachunkowości Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
  
§ 7. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ma prawo wglądu i kontroli dokumentów związanych               
z realizacja Porozumienia. 
 
§ 8. Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku szkolnego 
...................... 
 
...................................................   ........................................................ 
     (podpis Dyrektora Szkoły)           (podpis Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.) 

 
 

...................................................   ........................................................ 
(podpis Głównego Księgowego Szkoły)           (podpis Skarbnika Miasta Gorzowa Wlkp.) 
 

 
Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr LXXI/843/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006 r. 

 

   Zawiadomienie o przyznaniu stypendium 
 

Dyrektor szkoły .......................... niniejszym zawiadamia, że uczeń / uczennica: 
................................................................................................................................ 
zamieszkały/a w ..................................................................................................... 
decyzją Komisji ds. przyznawania stypendiów z dnia  .......................................... 
otrzymał / otrzymała na rok szkolny .................................................. stypendium 
w wysokości ....................... złotych miesięcznie, wypłacane w miesiącach       od ..............  
do ................. 
 
Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 
środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego.  
 

 
 
..................................................................                  ................................................................... 
                / miejscowość, data /                                                       / podpis Dyrektora szkoły / 
 
 
 

Załącznik nr 4 
do Uchwały Nr LXXI/843/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006 r. 

 

   Zawiadomienie o nie przyznaniu stypendium 

Dyrektor szkoły .......................... niniejszym zawiadamia, że uczeń / uczennica: 
................................................................................................................................ 
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zamieszkały/a w ..................................................................................................... 
decyzją Komisji ds. przyznawania stypendiów z dnia  .......................................... 
nie otrzymał / otrzymała na rok szkolny ............................................ stypendium 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w 
ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  
 
..................................................................                  ................................................................... 
                / miejscowość, data /                                                       / podpis Dyrektora szkoły / 
 

 
 
Załącznik nr 5 
do Uchwały Nr LXXI/843/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006 r. 

 
UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM                                                           
W ROKU SZKOLNYM ....................................... 

 
Zawarta w dniu ........................... pomiędzy  
Dyrektorem szkoły ...................................................................................................................... 
a .................................................................................................................................................... 
                              ( imię i nazwisko pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego ) 
zamieszkałym w .................................... kod pocztowy ................ ulica ........................... nr .... 
 
Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
 
Imię i nazwisko ucznia / uczennicy................................................. PESEL ............................... 
Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................. 
Imiona rodziców / prawnych opiekunów .................................................................................... 
Zamieszkały / a w ........................................................................................................................  
 

§ 1 
 
Dyrektor szkoły zobowiązuje się do przekazywania stypendium zgodnie  
z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych kończących się 
egzaminem maturalnym (zwanego dalej Regulaminem), uchwalonym przez Radę Miasta 
Gorzowa Wlkp.  

§ 2 
 

Pełnoletniego stypendystę, rodzica lub prawnego opiekuna, który podpisuje umowę                
o przekazywaniu stypendium, zobowiązuje się do złożenia jednorazowo na cały rok szkolny 
pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne oraz 
przedstawienia na koniec roku szkolnego kopii świadectwa ukończenia klasy lub świadectwa 
maturalnego. 
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§ 3 
 
Pełnoletni stypendysta, rodzice lub prawni opiekunowie stypendysty są zobowiązani             
do poinformowania dyrektora szkoły o zaprzestaniu spełniania kryteriów pomocy w terminie 
7 dni. W przypadku wypłacenia stypendium po tym terminie, stypendysta zobowiązany jest  
do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto wskazane przez dyrektora szkoły. 
 
 
.............................................................                           ............................................................... 
            ( podpis ucznia / uczennicy )                                                          ( podpis dyrektora szkoły ) 
      

 
Załącznik nr 6 
do Uchwały Nr LXXI/843/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006 r. 

 
 
..........................................................    ........................................................ 
 (pieczątka podłużna szkoły)     (miejscowość, data) 
 
 
 
 

Zaświadczenie 
 
 

Dyrektor ............................................................................... w ................................................... 
   (nazwa szkoły)              (miejscowość) 
 
zaświadcza, że: 
1. ........................................................ 
2. ........................................................ 
3. ........................................................ 
4. ........................................................ 
5. ........................................................ 
6. ........................................................ 
7. ........................................................ 
8. ........................................................ 
9. ........................................................ 
10. ...................................................... 
 
są w roku szkolnym ............................ uczniami klas(y) ..................... w tut. szkole i w okresie 
od .............................. do ........................... systematycznie uczęszczali na zajęcia edukacyjne. 
 
 
 
   ............................................................................... 
     

(imienna pieczątka i podpis osoby uprawnionej do wydawania zaświadczenia) 
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Poz. 689 

 
Uchwała Nr LXXI/844/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006 r. 

 
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 

szans edukacyjnych dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

 Na podstawie art. 12 pkt 10 a w związku z art. 92 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca    
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)      
uchwala się, co następuje: 
 

Rozdział I 
 Postanowienia ogólne 

 
 § 1. W celu wyrównywania szans edukacyjnych dla studentów pochodzących               
z obszarów zagrożonych marginalizacją, którzy natrafiają na bariery w dostępie                     
do kształcenia na poziomie wyższym, z powodu trudnej sytuacji materialnej przyznawane 
będą stypendia na podjęcie lub kontynuowanie nauki w państwowych i niepaństwowych  
szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym                  
i eksternistycznym zwane dalej ,,stypendiami na wyrównywanie szans edukacyjnych”.  
  
 § 2. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. zwany dalej     
,,Regulaminem” określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów 
realizowanych w ramach Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu 
Państwa.    
 
 § 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) Obszary zmarginalizowane – obszary wiejskie (tereny położone poza granicami 
administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się             
do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary 
poprzemysłowe i powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji. 
2) Trudna sytuacja materialna – sytuacja materialna rodziny o dochodzie w przeliczeniu       
na osobę nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych, zapisana 
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, 
poz. 2255 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych -   z uwzględnieniem 
progu dochodu w przeliczeniu na osobę określonym dla województwa lubuskiego                  
w Ramowym Planie Realizacji Działania. 
3) Stypendysta – uczeń uprawniony do otrzymania stypendium na mocy zawartej Umowy 
przekazania stypendium. 
4) Kierownik Projektu – Naczelnik lub Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Gorzowa Wlkp., który na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wlkp. jest odpowiedzialny za realizację programu stypendialnego               
na wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie obsługi merytorycznej.  
5) Instytucja Wdrażająca – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 
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§ 4.1. Stypendia przyznawane są przez komisję stypendialną, zwaną dalej ,,komisją”. 

2. W skład komisji stypendialnej wchodzą: 
1) Kierownik Projektu – przewodniczący komisji, 
2) przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. – członek komisji, 
3) przedstawiciel Oddziału Ekonomicznego Wydziału Edukacji Urzędu Miasta           
Gorzowa Wlkp. – członek komisji, 
4) przedstawiciel Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej – członek 
komisji. 
3. Komisję na okres roku akademickiego, powołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.  
4. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
5. Decyzja Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o zatwierdzeniu listy stypendystów jest 
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 
Rozdział II 

 Formy pomocy 
 
§ 5.1. Stypendia są przekazywane w formie finansowej na pokrycie wydatków 

związanych z pobieraniem nauki.  
2. Warunkiem przekazania przyznanego stypendium w formie finansowej jest posiadanie 
przez stypendystę bankowego konta osobistego. 

 
Rozdział III 

Zasady i warunki przyznawania stypendium 
 

§ 6.1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają łącznie 
następujące kryteria: 

1) studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie 
dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, 
2) posiadają stałe zameldowanie na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., 
3) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w ust. 1 jest większa niż 
liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby 
o najniższych dochodach w rodzinie, z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę              
w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych 
zapisana w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 
3. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż od października do czerwca danego roku 
akademickiego. 

Rozdział IV 
Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych 

 
§ 7.1. Warunkiem ubiegania się przez studenta o przyznanie stypendium jest: 

1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1     
do uchwały, 
2) dołączenie do wniosku zaświadczeń i oświadczeń o wysokości uzyskiwanych dochodów 
oraz orzeczeń potwierdzających posiadane uprawnienia, 
3) dołączenie do wniosku kserokopii dowodu osobistego jako potwierdzenie stałego 
zameldowania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zameldowaniu 
z biura meldunkowego, 
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4) dołączenie do wniosku zaświadczenia z uczelni potwierdzającego status studenta w roku 
akademickim, w którym stypendium ma być udzielone. 
2. Formularze wniosków dostępne są w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
oraz na stronach internetowych Miasta Gorzowa Wlkp. www.gorzow.pl 
3. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Wydziale Edukacji w terminie                  
do 15 października danego roku akademickiego. 
4. Komisja w terminie 14 dni od daty zakończenia składania wniosków sprawdza 
prawidłowość i kompletność złożonych dokumentów oraz sporządza zweryfikowaną             
w oparciu o kryteria określone w § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 uchwały, listę osób uprawnionych       
do uzyskania stypendium i przedkłada ją do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta         
Gorzowa Wlkp. 
5. Stypendia przydzielane są osobom uprawnionym wg kolejności umieszczenia na zbiorczej 
liście (zestawienie potencjalnych stypendystów spełniających kryteria zawarte w § 6 ust. 1      
i § 7 ust. 1), aż do wyczerpania środków przyznanych przez Instytucję Wdrażającą                 
na realizację programu stypendialnego. 
6. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście ostatecznych stypendystów, komisja może 
dokonać rozpatrzenia wniosków z listy rezerwowej. 
7. W przypadku braku listy rezerwowej ogłoszony zostanie dodatkowy nabór wniosków       
na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 
8. Kierownik Projektu zawiadomi studenta o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium 
poprzez dostarczenie zawiadomienia według wzorów stanowiących załączniki nr 2 i 3          
do uchwały. 
9. Kierownik Projektu podpisuje ze studentem, któremu przyznano stypendium Umowę 
przekazywania stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały. 
10. Wnioski o przyznanie stypendium, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne,         
nie będą rozpatrywane przez komisję. Decyduje data potwierdzenia wpływu na wniosku         
o przyznanie stypendium. 

Rozdział V 
Wypłata stypendium 

 
§ 8.1. Stypendium wypłacane jest maksymalnie w 9 ratach miesięcznych, w wysokości    

od minimum 100 zł do maksimum 250 zł w skali miesiąca. 

2. Wypłata stypendium uzależniona jest od przekazania środków przez Instytucję Wdrażającą 
programy stypendialne w województwie lubuskim. 

3. Szczegółowy tryb i warunki przekazania stypendium określa Umowa przekazywania 
stypendium stanowiąca załącznik nr 4 do uchwały. 

 
Rozdział VI 

 Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego 
 

§ 9.1. Obsługę programu stypendialnego w zakresie merytorycznym prowadzi Wydział 
Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  
2. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. powołuje w ramach własnej struktury organizacyjnej 
Kierownika Projektu, który jest odpowiedzialny za: 
1) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium, 
2) stworzenie i weryfikację bazy danych stypendystów, 
3) przedkładanie propozycji listy stypendystów do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta          
Gorzowa Wlkp., 
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4) przygotowywanie dokumentów umożliwiających realizację przyznanych stypendiów, 
5) przekazywanie ww. dokumentów do Wydziału Budżetu i Rachunkowości Urzędu Miasta 
Gorzowa Wlkp., 
6) bieżący monitoring realizacji programu stypendialnego, 
7) sprawozdawczość i raportowanie realizacji programu zgodnie z wymogami ZPORR            
i EFS, 
8) przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji związanej z programem stypendialnym 
zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej programy stypendialne w województwie 
lubuskim oraz z wymogami ZPORR i EFS. 

 
§ 10. Obsługę programu stypendialnego w zakresie finansowym prowadzi Wydział 
Budżetu i Rachunkowości Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., który jest odpowiedzialny za: 

1) przekazywanie stypendiów w oparciu o dokumenty przedłożone przez Kierownika 
Projektu, 
2) przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji umożliwiającej rozliczenie 
przekazanych stypendiów zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej programy 
stypendialne w województwie lubuskim oraz wymogami ZPORR i EFS. 
 

Rozdział VII 
 Postanowienia końcowe 

 
§ 11.1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypendysta: 

1) przerwał naukę na wyższej uczelni, 
2) został skreślony z listy studentów, 
3) otrzymał urlop od zajęć na uczelni, 
4) przestał spełniać kryteria wymienione w § 6 ust. 1. 
2. Wypłaty stypendium zaprzestaje się od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym 
doszło do zdarzeń wymienionych w ust. 1.   
3. Stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, podlegają 
zwrotowi na konto wskazane przez Kierownika Projektu. 
4. O wstrzymaniu wypłaty stypendium decyduje Kierownik Projektu.  

 
§ 12. W przypadku niewykorzystania przez stypendystów w całości lub w części 

przyznanych stypendiów, Kierownik Projektu może niewykorzystane środki rozdysponować 
pomiędzy studentów uprawnionych do otrzymania stypendium, lecz nieobjętych dotychczas 
programem stypendialnym z powodu braku środków. W tej sytuacji Umowę przekazywania 
stypendium zawiera się na okres, którego długość uzależniona jest od wysokości 
niewykorzystanych środków, nie dłuższy jednak niż do końca czerwca danego roku 
akademickiego. 

 
§ 13. Stypendia przyznaje się w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego         

i Budżetu Państwa przeznaczonych na realizację Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego. 

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

 
§ 15. Traci moc uchwała nr LIII/601/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia                

22 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania 
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stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów zamieszkałych na terenie 
Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
        
 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
               Mieczysław Kędzierski   
 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr LXXI/844/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006 r. 

 
 

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Działania 2.2. ZPORR                        
,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” 

 
 

1. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium: 
 
 Imię i nazwisko studenta / studentki:               
                                   
 PESEL i miejsce urodzenia:                              
 NIP                                                      
 Obywatelstwo:                                                  
 Miejsce zameldowania na pobyt stały:        
                                  
 Nazwa i adres uczelni / rok studiów: 
 
 Adres do korespondencji: 
 
 Telefon i e-mail:                         
 
2. Dane członków rodziny (w tym dzieci do ukończenia 25 lat, a także dzieci, które 
ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności*) 
 
Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym i w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania 
stypendium dochody członków mojej rodziny wynosiły: 
 

Lp. imię i nazwisko stopień 
pokrewieństwa PESEL rodzaj szkoły lub 

zakładu pracy 

Wysokość 
dochodu netto**) 
w zł w roku ..... 

1          
2          
3      
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4      
5      
6          
7      
8      
9      

*) do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności 
* *) wpisuje się dochód po odliczeniu podatku należnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz sumy 
składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

 
3. Inne zobowiązania: 

 
3.1  Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku .............*) 

 

        .............................. zł .............. gr. 
3.4  Łączna kwota opłat poniesionych z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji 

 
      zapewniającej całodobowe utrzymanie w roku ...........*)  wyniosła ................. zł ........... gr. 
 

3.5  Dochód utracony z roku ................... *)   wyniósł ............................. zł ................ gr* *). 
 
*)  Wpisać rok, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny. 
* *) Wpisuje się kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy przeciętnym miesięcznym dochodem w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium osiągniętym przez osobę, która utraciła dochód,  
a jej dochodem z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. 
 
4. Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium: 

 
4.3 Ogółem w ................. r. rodzina uzyskała dochód ............................ zł ............ gr. 
4.4 Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 3.1, 3.2 

 
      wniosku, wyniósł ................................ zł .................. gr. 

4.6 Dochód miesięczny rodziny (dochód z pozycji 4.2 należy podzielić przez liczbę 12). 
      wyniósł ................................. zł ....................... gr. 

4.7 Dochód rodziny po odliczeniu utraty dochodu, o której mowa w pkt 3.3 wniosku, 
      wyniósł ................................. zł ....................... gr. 

4.8 Dochód miesięczny rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł .................... zł .......... gr. 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych 
oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zmian mających wpływ na prawo do przyznanego 
stypendium, zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o tych zmianach podmiot 
realizujący wypłatę stypendium. 
 
 
...................................................         ....................................................... 
          ( miejscowość, data )                                               ( podpis studenta / studentki ) 
5. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: 

5.1 Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym 
odpowiednio:  
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a)    zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez 
członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania 
stypendium, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych na zasadach ogólnych; 

b)    zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego 
podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość 
podatku dochodowego w formie karty podatkowej,  

c)    oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium, jeżeli członkowie 
rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; wzór 
oświadczenia określa załącznik nr 1do wniosku,  

d)    oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium niepodlegającego 
opodatkowaniu; wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do wniosku,  

e)    zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego 
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres przyznania stypendium albo nakaz płatniczy za ten rok,  

f)    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli 
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia 
na rzecz osoby spoza rodziny,  

g)    kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię 
odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub 
przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w 
przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie 
sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności 
egzekucji alimentów, a także    o wysokości wyegzekwowanych alimentów,  

h)    zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, 
przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania 
stypendium, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 

i)    dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli 
dochód     rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny. 

5.2 Dokument potwierdzający stałe zameldowanie ( kserokopia dowodu osobistego lub 
zaświadczenie o zameldowaniu z biura meldunkowego. 
5.3 Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta w roku akademickim,        w 

którym stypendium ma być udzielone. 
 
6. Pouczenie: 

6.1 Studenci uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium muszą spełniać 
łącznie następujące kryteria:  
- studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w 
systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym, 
- posiadają stałe zameldowanie na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, 
- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie 
rodziny    w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 504,00 zł netto lub 583,00 zł netto, 
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub orzeczeniem           o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
6.2 Rodzina – przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta, w składzie rodziny 
uwzględnia się: 
- studenta, 
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- współmałżonka studenta, a także pozostające na jego utrzymaniu dzieci do ukończenia 
25 lat   lub bez względu na wiek, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, 
- rodziców studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 lat lub bez 
względu    na wiek, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne.  
Dochodów tych nie uwzględnia się, jeżeli student jest samodzielny finansowo lub 
posiada własną rodzinę. 
6.3 Student samodzielny finansowo – to osoba spełniająca łącznie następujące 
warunki: 

- posiadała stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 
- posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 
- jej miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, 
obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku 
dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia 
wniosku    o udzielenie stypendium w przypadku dochodu studenta z roku bieżącego. 
6.4 W przypadku ukończenia przez członka rodziny 18. roku życia, do wniosku należy 
dołączyć zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki bądź zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego o uzyskanych dochodach z roku poprzedzającego okres przyznania 
stypendium 
6.5 W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie 
otrzymuje lub otrzymuje je w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem lub ugodą 
sądową, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do świadczeń 
rodzinnych wlicza się alimenty  w otrzymywanej wysokości. 
6.6 W przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium, do wniosku o ustalenie 
prawa do otrzymania stypendium powinien on dołączyć:  

a) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium;  

b)  zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu 
poprzedzającym złożenie wniosku;  

c)  dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli 
dochód rodziny uległ obniżeniu.  
6.7 W przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód rodziny 
ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się 
w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania 
stypendium (roczny dochód  z 1 ha przeliczeniowego w 2005 r. będzie wyznaczony na 
podstawie dochodu z 2003 r.,            tj. będzie wynosił 1086 zł).  
6.8 W przypadku, gdy na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego znajdzie się informacja, 
że dana osoba nie złożyła zeznania podatkowego za rok poprzedzający złożenie wniosku 
o przyznanie stypendium, należy dodatkowo wypełnić oświadczenie wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku (dotyczy dochodów niepodlegających 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym). 
6.9 Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami 
wskazanymi w pkt 5.1, 5.2, 5.3 wniosku, należy złożyć w Wydziale Edukacji                        
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października danego roku 
akademickiego. 
6.10 Formularze wymagane przy składaniu wniosku o przyznanie stypendium są 
dostępne   w Wydziale Edukacji ul. Drzymały 45 oraz na stronach internetowych Miasta 
Gorzowa Wlkp.: www.gorzow.pl (wybrać w menu ,,Edukacja” i dalej ,,Sprawy 
bieżące”).  
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Wnioski niekompletne, złożone po terminie lub wadliwie wypełnione                         

nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną. 
 

 
 
Załącznik nr 1 

       do wniosku o przyznanie stypendium
                       
 ..................................... 

      (imię i nazwisko)  
 

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKIWANYM Z POZAROLNICZEJ 
DZIAŁALNOŚCI OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW  

O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH 
PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE  

 
Oświadczam, że w roku kalendarzowym ............ uzyskałam/em dochód z działalności 

opodatkowanej w formie:  
(zakreślić odpowiedni kwadrat)  
   [] ryczałtu ewidencjonowanego  
   [] karty podatkowej  
1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4 wyniósł .......................... zł................gr.  
2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły .......................... zł ..............gr.  
3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły .......................... zł..............gr.  
4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł ............................ zł ..............gr.  

 
 

................................................................................................................................ 
(miejscowość, data)                                  (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 

Pouczenie  
 

Dochód deklarowany w oświadczeniu nie może być niższy od kwoty odpowiadającej 
sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na 
ubezpieczenie zdrowotne (art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych).  
 

W przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego osoba 
ubiegająca się o stypendium należny ryczałt dokumentuje zaświadczeniem z urzędu 
skarbowego o wysokości należnego ryczałtu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
otrzymania stypendium.  
 

W przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej osoba ubiegająca się               
o stypendium wysokość podatku dokumentuje decyzją lub decyzjami z urzędu skarbowego    
o wysokości karty podatkowej w roku kalendarzowym poprzedzającym okres otrzymania 
stypendium. 
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Wysokość karty podatkowej pomniejszona o wysokość składek na ubezpieczenie 
zdrowotne odliczanych od podatku stanowi podatek należny. 

Załącznik Nr 2 
do wniosku o przyznanie stypendium 

 
 

.........................................  
       (imię i nazwisko)  

 
 

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM   
OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM 

 
Oświadczam, że w roku kalendarzowym ................ uzyskałam/em dochód w wysokości  
 
.............................. zł .............. gr  

 
z tytułu:  
 
   1. .........................................................  
 
   2. .........................................................  
 
   3. .........................................................  
 
   4. .........................................................  

 
 

................................................................................................................................ 
(miejscowość, data)                                  (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 

Pouczenie 
 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych):  

-     renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 
ich rodzin,  

-     renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na 
zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i 
wojskowych oraz ich rodzin,  

-     świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o 
świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby 
wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach 
rud uranu   i batalionach budowlanych,  

-     dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w 
przepisach  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego,  
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-     świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym 
przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w 
obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich,  

-     emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w 
latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,  

-     renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane 
przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 
inwalidztwo powstało                                            

- w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 
1939-1945, otrzymywane z zagranicy,  

-     zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz             
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,  

-     środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, 
organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 
pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej 
deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami 
przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w 
przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem 
podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej 
na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,  

-     należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających 
czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu 
podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych 
w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z 
późn. zm.),  

-     należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom 
jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w 
celu udziału  w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw 
sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich 
skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom    
i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 
międzynarodowych i sił wielonarodowych,  

-     należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby 
kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 
dochód,  

-     wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania 
przez spółdzielnię wniesionych wkładów gruntowych,  

-     alimenty na dzieci,  
-     stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz               

w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki,  

-     kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków 
społecznych    i obywatelskich,  
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-     należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach 
mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 
przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,  

-     dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz.U.     z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.),  

-     dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia            
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych 
strefach ekonomicznych,  

-     ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o 
komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
"Polskie Koleje Państwowe",  

-     ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o 
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006,  

-     świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,  
      -     dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego.  

         
 
Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr  LXXI/844/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006 r. 

 

   Zawiadomienie o przyznaniu stypendium 
 

Kierownik Projektu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. niniejszym 
zawiadamia, że student / studentka: 
................................................................................................................................ 
zamieszkały/a w ..................................................................................................... 
decyzją Komisji Stypendialnej z dnia  ................................................................... 
otrzymał / otrzymała na rok akademicki ............................................. stypendium 
w wysokości ....................... złotych miesięcznie, wypłacane w miesiącach       od ..............  
do ................. 
 
Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 
środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego.  
 
 
 
..................................................................                  ................................................................... 
                / miejscowość, data /                                                       / podpis Kierownika Projektu / 
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        Załącznik nr 3  
        do Uchwały Nr LXXI/844/2006 
        Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
        z dnia 31 maja 2006 r. 

   Zawiadomienie o nie przyznaniu stypendium 
 

Kierownik Projektu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. niniejszym 
zawiadamia, że student / studentka: 
................................................................................................................................ 
zamieszkały/a w ..................................................................................................... 
decyzją Komisji Stypendialnej z dnia  .................................................................. 
nie otrzymał / otrzymała na rok akademicki ......................................  stypendium 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w 
ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  
 
 
 
..................................................................                  ................................................................... 
                / miejscowość, data /                                                       / podpis Kierownika Projektu  

 
 
Załącznik nr 4 
do Uchwały Nr LXXI/844/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006 r. 

 
UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM                                                           

W ROKU AKADEMICKIM ....................................... 
 
 
Zawarta w dniu ........................... pomiędzy  

Kierownikiem Projektu 
a .................................................................................................................................................... 
                                                  ( imię i nazwisko studenta / studentki ) 
data i miejsce urodzenia ..................................................... PESEL ............................................ 
zamieszkałym w .................................... kod pocztowy ................ ulica ........................... nr .... 
będącym studentem / studentką ................................................................................................... 
      (nazwa i adres uczeni / rok studiów) 
 
Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  
 
§ 1. Kierownik Projektu zobowiązuje się do przekazywania stypendium zgodnie  
z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
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edukacyjnych dla studentów zamieszkałych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. (zwanego dalej 
Regulaminem), uchwalonym przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
§ 2. Numer osobistego konta bankowego, na który przekazywane będzie stypendium: ............. 
 
§ 3. Stypendysta jest zobowiązany do poinformowania Kierownika Projektu o zaprzestaniu 
spełniania kryteriów pomocy, w sytuacjach wymienionych w § 11 ust. 1 regulaminu,              
w terminie 7 dni. W przypadku wypłacenia stypendium po tym terminie, stypendysta 
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto wskazane przez 
Kierownika Projektu. 
 
§ 4. Przy stypendiach przyznawanych w formie finansowej stypendysta jest zobowiązany            
do złożenia oświadczenia o uzyskiwaniu innych dochodów, na formularzu PIT-2C (zgodnie        
z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
 
§ 5. Stypendysta jest zobowiązany złożyć w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta            
Gorzowa Wlkp. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki na wyższej uczelni, w terminie         
do 31 marca roku akademickiego, na który przyznano stypendium. Nie dostarczenie               
w ww. terminie zaświadczenia, powoduje zaprzestanie wypłacania stypendium od 01 
kwietnia ww. roku akademickiego. 
 
§ 6. Przekazywanie stypendium ulega zawieszeniu w przypadku nie przekazania przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego środków niezbędnych na realizację programu 
stypendialnego, do chwili wpływu ww. środków finansowych na rachunek bankowy Miasta            
Gorzowa Wlkp.  
 
 
.............................................                                               .............................................. 
   ( podpis studenta / studentki )                                                                ( podpis Kierownika Projektu ) 
 

 
Poz. 690 

 
Uchwała Nr LXXI/845/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006r. 

 
w sprawie przystąpienia Miasta Gorzowa Wlkp. do ugrupowania IGOB Wspólnota Interesów 

Linia Kolejowa Berlin – Gorzów Wlkp. EUIG z siedzibą we Frankfurcie n/Odrą.  
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust.1 pkt a, rozporządzenia 
Rady (EWG) Nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania 
interesów gospodarczych (EUIG) (Dz. U. UE L Nr 199, poz.1) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Miasta Gorzowa Wlkp. jako członka do 
Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych o nazwie: IGOB Wspólnota Interesów 
Linia Kolejowa Berlin – Gorzów Wlkp. EUIG, z siedzibą we Frankfurcie n/Odrą, którego 
celem jest reaktywowanie połączeń na linii kolejowej Berlin – Gorzów Wlkp. oraz działanie 
na rzecz rozwoju tej linii, a także ułatwienie i rozwój działalności gospodarczej członków 
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oraz innych inwestorów pragnących rozwinąć działalność w związku z rozwojem tej linii 
kolejowej.  
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Przewodniczący Rady Miasta 
 
   Mieczysław Kędzierski  
 

 
Poz. 691 

 
Uchwała Nr LXXI/846/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006r. 

 
w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie miasta 

Gorzowa Wlkp. 
 

 Na podstawie art. 66 ust 5 ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami) oraz § 24 ust. 4 rozporządzenia ministra 
infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 
zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2002r. Nr 32, poz. 262 ze zmianami).   

 
§ 1. Ustala się zewnętrzne oznaczenie taksówek osobowych objętych licencjami na 

obszar miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Oznaczenie określa załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Dopuszcza się stosowanie oznaczenia określonego w załączniku Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§   3.  Traci moc chwała Nr XXX/185/91 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 
grudnia 1991r. w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp. 

§   4.  Wykonanie powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.    

§   5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
         

Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                     Mieczysław Kędzierski 
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      Załącznik nr 1 

                                                                                                    do uchwały nr LXXI/846/2006 
                                                                                                    Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
                                                                                                    z dnia 31 maja 2006r. 
 
Oznaczenie taksówki osobowej. 
 
1. Oznaczenie taksówki osobowej powinno zawierać: 
 
    1. Tło (kolor żółty) 
            - wysokość  16 cm, szerokość 29 cm. 
 
    2. Nr boczny  
            cyfry (kolor czarny) 
            - wysokość 6 cm.  
 
    2. Nazwę miejscowości 
            litery (kolor czarny) 
            - wysokość 2 cm. 
 
    3. Herb miasta 
            - wysokość 9 cm. 
 
    4. Czcionka – arial. 
 
2. Rozmieszczenie : 
        nr boczny - z prawej strony u góry płaszczyzny tła, 
        herb - z lewej strony płaszczyzny tła, 
         nazwa miejscowości - na całej długości u dołu płaszczyzny tła.         
 
3. Oznaczenie winno być umieszczone na przednich drzwiach nadwozia po obu stronach 
pojazdu. 
 
Uwaga : załącznik nr 2 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania. 
 

Poz. 692 
 

Uchwała nr  LXXI/847/2006 
Rady Miasta Gorzowa   Wlkp. 

z dnia 31 maja  2006roku. 
 

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Niepodległości. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.20 ust.1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r, Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz 
Uchwały Nr XXXIII/375/2004 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2004r. w 
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sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Niepodległości uchwala się co 
następuje: 
 
     § 1.1. Uchwala się  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
          m. Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Niepodległości.  
2. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik nr 1 stanowiący rysunek planu w skali 1:1000  
2) załącznik nr 2 dot. rozstrzygnięcia o sposobie  rozpatrzenia uwag  do projektu  
     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w  
   rejonie ulicy Niepodległości., 

3) załącznik nr 3 dot. rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w  
     planie, inwestycji z zakresu  infrastruktury technicznej , które należą do zadań  
     własnych gminy, oraz  zasadach  ich finansowani , zgodnie z przepisami o finansach     

     publicznych.  
     § 2. 1. Następujące określenia stosowane w uchwale, które  oznaczają: 

    1). przepisy szczególne – należy rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami   
      wykonawczymi, 

   2) rysunek planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu stanowiący      
       załącznik nr 1 do uchwały; 
  3) granica planu – linia ograniczająca obszar planu; 

        4) dopuszczalny poziom hałasu i drgań - należy przez to rozumieć dopuszczalne  
   poziomy hałasu w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z       
  dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; 

        5) usługa publiczna – należy przez to rozumieć cele publiczne w rozumieniu  
  ustawy   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o gospodarce    
  nieruchomościami a także budynki użyteczności publicznej określone w  
  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie  
  warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

  6) teren - fragment planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony  
      symbolem; 
  7) powierzchnia zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez          
      budynek w stanie wykończonym określony w Polskiej Normie PN-ISO 9836  
      „Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”; 
  8) powierzchnia utwardzona – obszar nie zajęty pod budynki i nie stanowiący  
       powierzchni biologicznie czynnej np. chodniki , miejsca postojowe; 
  9) powierzchnia terenu biologicznie czynna – należy przez to rozumieć grunt rodzimy,    
     a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej  
     niż 10,0m²  urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym  

           im naturalną wegetację, określona w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
           z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny  
           odpowiadać  budynki i ich usytuowanie”; 
    10)  pierzeja –  ciąg   elewacji budynków przy ulicy lub placu, 
    11)  pas drogowy - należy przez to rozumieć wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z  

     przestrzenią nad i pod  jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz  
     obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem,  
     zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami  
     zarządzania drogą. W pasie drogowym na terenach zabudowanych mogą znajdować się  
     urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną drogi.  
     Pas drogowy został określony w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach    
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     publicznych;  
    12) obowiązująca linia zabudowy – linia , na której ustala się nakaz  lokalizacji jednej ze  
           ścian zewnętrznych budynku i której nie może przekroczyć żaden element budynku za  
           wyjątkiem gzymsów, okapów , balkonów , galerii, tarasów, schodów zewnętrznych  
           pochylni i ramp określonych w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12       
           kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać  
           budynki i ich usytuowanie”. 
    13) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia , której nie może przekroczyć żaden element            
           budynków za wyjątkiem gzymsów, okapów dachów , balkonów , galerii, tarasów,  
            schodów zewnętrznych pochylni i ramp określonych w „Rozporządzeniu Ministra    
           Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych , jakim  
           powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie”; 
    14)  kondygnacja nadziemna – należy przez to rozumieć kondygnację, której górna    
            powierzchnia stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje się w  
            poziomie lub powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także  
            każdą sytuowaną nad nią kondygnację określoną w „Rozporządzeniu Ministra    
           Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych , jakim  
           powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie”; 
    15)urządzenia techniczne – należy przez to rozumieć urządzenia związane z obiektem  

       budowlanym, zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego    
       przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, a także przejazdy, ogrodzenia           

           place postojowe i place pod śmietnik określona w ustawie  z dnia 7 lipca 1994r.  
          Prawo Budowlane; 
    16)tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany  

       przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  
       technicznej, przewidziany do przeniesienia  w inne miejsce lub rozbiórki, a także  
     obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak : kioski uliczne, pawilony  
     sprzedaży ulicznej i wystawowe, urządzenia rozrywkowe, obiekty kontenerowe, 

           określony w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane; 
    17)remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym  

       robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a    
       nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów  

           budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, określony w ustawie z dnia 7  
           lipca 1994r. Prawo Budowlane; 
   18)przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku        

       których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego  
       obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,  
       powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź  liczba kondygnacji; w  
       przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie  

           niewymagającym zmiany granic pasa drogowego, określona w ustawie 
           z dnia 7 lipca  1994r. Prawo Budowlane; 
   19)dobudowa – należy przez to rozumieć zwiększenie powierzchni zabudowanej  
           budynku , np. przez wykonanie przybudówki , określona w ustawie 
           z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane; 
   20)nadbudowa – należy przez to rozumieć zwiększenie wysokości budynku bez zmiany  
           powierzchni zabudowanej, np. przez zwiększenie ilości kondygnacji określona w                  
           ustawie  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane; 
   21)rozbudowa - należy przez to rozumieć powiększenie istniejącego obiektu  
           budowlanego np. przez powiększenie kubatury określona w ustawie 
           z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane; 
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    22)wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku , którą się  
       mierzy od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku        
       lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej   
       płaszczyzny stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą  
       kondygnacją użytkową, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstw ją osłaniającej,  
       albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego przykrycia. Dla budynków  
       mieszkalnych wysokość zabudowy należy przyjąć od poziomu terenu przy wejściu do   
       klatki schodowej (cz. mieszkalnej ) do górnej płaszczyzny..  – patrz jak wyżej;    

    23)  elementy małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w  
     szczególności: a) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

           b) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku określone w ustawie 
           z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane; 
    24)  ogrodzenie ażurowe – należy przez to rozumieć ogrodzenie , które powinno być  

     ażurowe co najmniej powyżej 0,5 m od poziomu  terenu. Łączna ilość prześwitów  
     (otworów), umożliwiająca naturalny przepływ powietrza , powinna wynosić co  
      najmniej 25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami. 

 
                                                   USTALENIA OGÓLNE 
 
     § 3. 1.Kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów przeznaczonych pod: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu  
    symbolami : 1MN; 2MN; 3MN; 4MN; 5MN,  

   2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej na rysunku planu  
       symbolami : 1MW; 2MW; 3MW; 4MW; 5MW; 6MW; 7MW; 8MW; 9MW; 10MW, 
      11MW; 12MW,  

       3) teren usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na    
   rysunku planu symbolem : 1 U/MW ,   

   4) tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami:  1U; 2U;   
           3U; 4U; 5U; 6U, 7U; 8U; 9U, 
       5) teren zieleni urządzonej oznaczonej na rysunku planu symbolem: 1ZP, 
       6) teren zieleni izolacyjnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2ZP, 
       7) teren drogi publicznej zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem: KDZ, 
       8) teren dróg publicznych lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDL;          

   2KDL, 
       9) teren dróg publicznych dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolami:    
           1KDD; 2KDD;  3KDD;  4KDD;  5KDD;  6KDD;  7KDD;  8KDD;  9KDD;  10 KDD,  
           11KDD, 
     10 ) tereny ciągu pieszo-rowerowego oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KX; 2KX, 
     11) rezerwę terenu na poszerzenie pasa drogowego ul. Walczaka oznaczoną na  
           rysunku planu symbolem:  1KDGP,  
     12) lokalizacje orientacyjnych zjazdów oznaczonych na rysunku planu symbolami: W1;     
            W2,                    
     13) tereny lokalizacji stacji transformatorowych 15/04kV oznaczonych na rysunku planu            
          symbolami : 1E;  2E,  
     14) tereny istniejących stacji transformatorowych 15/04kV oznaczone na rysunku  
            planu symbolami : 1EA;  2EA . 
   
2. Systemów komunikacji oraz uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną: 

 1) obowiązuje obsługa komunikacyjna terenów od wyznaczonych na rysunku planu  
 drogi publicznej  zbiorczej, dróg publicznych lokalnych , dróg publicznych dojazdowych i        
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 wjazdów , o ile ustalenia szczegółowe nie precyzują inaczej ; 
2) dopuszcza się urządzenie ulic wewnętrznych na terenach usługowych , mieszkalnych 
i zieleni w formie pieszo-jezdnej lub z wydzielonymi chodnikami, o ile ustalenia  
szczegółowe nie precyzują inaczej; 
3) sieci uzbrojenia podziemnego należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg, 
4) dopuszcza się prowadzenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przez inne niż 
wymienione w pkt 1 tereny , za zgodą właściciela terenu, po uzgodnieniu z  
administratorem sieci  i pod warunkiem, że nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje 
tych terenów,  
5) dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgraniczających dróg  urządzeń budowlanych  
oraz budowli związanych z obsługą komunikacji, 
6) w przypadku przebudowy, remontu lub budowy układu komunikacyjnego należy 
nieczynne sieci uzbrojenia technicznego zdemontować, 

7) zabrania się realizacji naziemnych sieci uzbrojenia technicznego z wyjątkiem przyłączy 
o charakterze czasowym , sieci ciepłowniczych oraz infrastruktury oświetleniowej.  

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę :  
1) nakaz zaopatrzenia w wodę z ogólnodostępnej sieci wodociągowej 
2)obowiązek wyposażenia w sieć wodociągową wszystkich obszarów zainwestowania; 
3) nakaz budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w układach pierścieniowych w liniach  
rozgraniczenia dróg . Dopuszcza się wydzielenie pasa technicznego dla sieci  
wodociągowej poza ciągami komunikacyjnymi, 
4) doprowadzenie wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych               

      z istniejącego systemu wodociągowego poprzez podłączenie do wodociągu D500 mm 
      w ul. Piłsudskiego , D 200 mm w rejonie ul. Dowgielewiczowej i ul. Górczyńskiej, 
      D 400 mm w ul. Walczaka. 
 
4. W zakresie  odprowadzenia ścieków komunalnych : 

1) obowiązek wyposażenia w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów 
zainwestowania; 

2) obowiązek podczyszczenia ścieków o przekroczonych dopuszczalnych wartościach 
zanieczyszczeń, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji, na terenie inwestora; 
3) dopuszczenie budowy lokalnych przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenach 
własnych inwestora; 

      4) ustala się budowę rozdzielczego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej,           
5) odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych nastąpi w układzie grawitacyjnym do          
istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie jej do kanalizacji 
sanitarnej w ul. Witosa, ul. Górczyńskiej z możliwością powiązania układów sieci 
kanalizacyjnych zlewni w rejonie ul. Niepodległości i ul. Czereśniowej, a tym samym 
skierowanie ścieków ze zlewni „ Czereśniowa” do ul. Górczyńskiej , przy odcięciu 
odpływu na tereny dawnego ZWCh „ Stilon”. Sieć należy prowadzić w liniach  
rozgraniczenia dróg i ulic; 

6) dopuszcza się wydzielenie pasa technicznego dla kanalizacji sanitarnej poza ciągami 
komunikacyjnymi. 

5. W zakresie  odprowadzenia wód deszczowych: 
1) obowiązek budowy sieci kanalizacji deszczowej na wszystkich terenach 
zainwestowanych; 

2) obowiązek usunięcia z wód deszczowych substancji, jeśli przekroczą one wartości 
określone w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej lub do odbiornika , na terenie własnym inwestora; 
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3) dopuszczenie budowy lokalnych przepompowni wód deszczowych na terenach  

      własnych inwestora;    

4) odprowadzenie wód deszczowych w układzie grawitacyjnym do istniejącego systemu  
kanalizacji deszczowej przez włączenie jej do kanalizacji deszczowej w ul. Witosa oraz  
ul. Górczyńskiej; 

5) wprowadza się rozwiązanie alternatywne w zakresie wymiarowania sieci: 
  wariant I – dla ilości wód deszczowych z terenów objętych miejscowym planem, 
  wariant II – dla ilości wód deszczowych z terenów objętych miejscowym planem  i    
  zlewni rejonu ul. Czereśniowej przy odcięciu odpływu wód deszczowych na teren  
  ZWCh „Stilon”.  

 
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 
  1) dopuszczenia dostawy gazu z sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia; 
  2) dopuszczenia budowy rozdzielczej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia.  

 
7. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną ustala się: 

1) zasilanie terenów objętych planem z istniejących stacji transformatorowych 15/04kV 
znajdujących się na terenie opracowania jak i poza  jego obszarem a także ze stacji 
nowoprojektowanych; 
2) obowiązek zasilania terenów z linii średniego i niskiego napięcia;  
3) dopuszczenie budowy linii energetycznych kablowych średniego i niskiego napięcia 

położonych w ziemi oraz budowy stacji transformatorowych na terenach własnych  
inwestora;  

       4)  zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych z wyjątkiem linii wykonanych na    
czas budowy.     
 

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
 1) obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu  
emisji zanieczyszczeń; 

       2) dopuszcza się podłączenia do istniejących źródeł ciepła; 
       3) dopuszczenie lokalizacji centralnych ciepłowni. 
 
9. W zakresie telekomunikacji : dopuszczenie lokalizowania sieci telekomunikacyjnych we    
       wspólnych kanałach zbiorczych biegnących w pasach drogowych jak i poza pasami. 
 
10. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w 

 odrębnych przepisach szczegółowych.  
 

11. Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury  
 współczesnej. 

      1. W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych i ziemnych przedmiotu, który     
      posiada cechy zabytku, należy: 

1) niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta oraz organ Służby Ochrony Zabytków, 
2) zabezpieczyć odkryty przedmiot, 
3) wstrzymać roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez        
Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń. 
 

12. Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
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1) obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej terenów przeznaczonych pod zabudowę i 
powierzchnie utwardzone a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie; 
2) obowiązek zadrzewienia zielenią niską i średniowysoką  50% powierzchni  
biologicznie czynnej; 
3) prowadzona działalność na terenach objętych planem nie może powodować  
pogorszenia się komfortu życia mieszkańców będących w zasięgu bezpośrednim lub  
pośrednim oddziaływania przedmiotowych zmian; 
4) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu. 
 

13. Oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu. 
   

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 
 
     § 4. 1. Określa się następujące przeznaczenia terenów  oznaczonych symbolami: 1MN;  
2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

    1) Ustala się : 
a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

     b) utrzymanie istniejącej zabudowy  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 
     Ilość kondygnacji 3, ostatnia kondygnacja poddasze użytkowe, dachówka ceramiczna lub        
     cementowa w kolorze czerwieni, 
     c) dojazd od strony ul. 9 Maja ,  
     d) udział powierzchni biologicznie czynnej min. 35% w stosunku do powierzchni działki,    
     e) przewidzieć miejsce na   lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
    2) Dopuszcza się: 
     a) remonty , przebudowę, docieplenie budynków, wykonanie zadaszonych wejść do  
        budynków mieszkalnych, garaży, 
     b) dobudowę od części ogrodowej do bud. garażu pomieszczenia gospodarczego o pow.  
         całkowitej do 7,0 m² o jednorodnej architekturze dla całej zabudowy bliźniaczej, 

c) poddasze użytkowe – mieszkalne, doświetlenie poddasza: lukarna od strony północnej,               
    okna poddaszowe , 

     d) wykonanie elementów małej architektury, 
     e) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
     f) wykonanie ogrodzeń działek. Wysokość ogrodzenia do 1,80m. Ogrodzenia ażurowe.                    
        Od strony ul. 9 Maja wysokość ogrodzenia do 1,70m.       
     3) Zakazuje się: 
     a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych, 
     b) nadbudowy , rozbudowy i dobudowy do budynków mieszkalnych  z wyjątkiem  
         ustaleń zawartych  w pkt 2 ppkt b . 
     c) prowadzenia usług i działalności rzemieślniczej  
 
2. Określa się następujące przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem: 3MN – teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
    1) Ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
b) utrzymanie istniejącej zabudowy  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 

Ilość kondygnacji 2, dach dwuspadowy kryty dachówką, 
    c) dojazd od strony ul. 9 Maja ,   
    d) udział powierzchni biologicznie czynnej min. 45% w stosunku do powierzchni działki,                            
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    e) obowiązującą linię zabudowy od strony ul. 9-go Maja dla zabudowy mieszkaniowej – 
8,0 m,   
    f) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony terenu 2ZP – 1,5 m,  
    g) przewidzieć miejsce na   lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
   2) Dopuszcza się: 
   a) remont, przebudowę, docieplenie budynków,  
   b) budowę, rozbudowę i nadbudowę budynków mieszkalnych przy spełnieniu 
następujących warunków: 
      -  ilość kondygnacji nadziemnych mieszkalnych od 2 do 3 . Ostatnia kondygnacja poddasze 
          użytkowe,     
      - wysokość zabudowy budynku mieszkalnego do  kalenicy do 14,0m, 
      - poziom posadzki parteru max 0,60 m nad poziom terenu, 
     - dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej  30°-45º 
     - główna kalenica budynku mieszkalnego równoległa do ul. 9 Maja, 
     - pokrycie dachu dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze czerwieni , 
   c) budowę wolnostojącego względnie dobudowę do budynku mieszkalnego budynku  
        garażowo-gospodarczego . Ilość kondygnacji dla bud. garażowo-gospod. wolnostojącego      
       1- na oraz spełnienie warunków podanych w pkt b w zakresie dachu i pokrycia, 
   d) rozbiórkę istniejących budynków, 
   e) wykonanie elementów małej architektury, 
   f) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
   g) wykonanie ogrodzenia działki. Wysokość ogrodzenia do 1,90m. Ogrodzenia ażurowe.                   
      Od strony ul. 9 Maja wysokość ogrodzenia do 1,70m.       
 
  3) Zakazuje się: 
    a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych, 
    b) prowadzenia usług i działalności rzemieślniczej  

               
3. Określa się następujące przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem: 4MN – teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub bliźniaczej.   

  1) Ustala się : 
     a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
     b) obowiązująca linia zabudowy od strony drogi 3KDD – 8,0 m, 
     c) ilość kondygnacji nadziemnych mieszkalnych 3, ostatnia kondygnacja poddasze   
użytkowe, 
     d) wysokość zabudowy budynku mieszkalnego do kalenicy  do 14,0m, 
     e) poziom posadzki parteru max 0,60 m nad poziom terenu, 
     f) dach wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej  30°-45º, 
     g) główna kalenica budynku mieszkalnego równoległa do drogi 3KDD, 
     h) krycie dachu – dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze czerwieni  
     j) dojazd do działek od strony drogi  3KDD, 
     k) garaż wbudowany lub dobudowany do budynku mieszkalnego, 
     l) powierzchnię terenu biologicznie czynnego min 45% powierzchni działki, 
    m) wykonanie ogrodzenia działki. Wysokość ogrodzenia do 1,90m. Ogrodzenia ażurowe.                      
       Wysokość ogrodzenia od strony drogi dojazdowej 3KDD do 1,70m,  
     n) w zakresie usuwania i gromadzenia odpadów: należy przewidzieć miejsce na            
     o) przewidzieć miejsce na   lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
     2)Dopuszcza się: 
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     a) wprowadzenie usług w partery budynków mieszkalnych . Udział powierzchni 
przeznaczonej pod usługi stanowi do 70% powierzchni wewnętrznej kondygnacji parteru,  
     b) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
     c) wykonanie elementów małej architektury,  
    3) Zakazuje się: 
     a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych . 
     b) prowadzenia działalności rzemieślniczej  
 
4. Określa się następujące przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem: 5MN – teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub bliźniaczej. 
 
  1) Ustala się : 
    a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej , 
    b) szerokość działki dla zabudowy szeregowej – min.9,0 m, dla zabudowy bliźniaczej min 
16,0 m 
    c) ilość kondygnacji nadziemnych mieszkalnych 3, ostatnia kondygnacja poddasze  
użytkowe, 
    d) wysokość zabudowy budynku mieszkalnego do kalenicy  do 14,0m, 
    e) poziom posadzki parteru max 0,60 m nad poziom terenu, 
    f) dach wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachowej  30°-45º, 
    g) główna kalenica budynku mieszkalnego równoległa do drogi  3KDD, 
    h) krycie dachu – dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze czerwieni , 
    i) obowiązującą linię zabudowy od strony drogi dojazdowej 3KDD – 8,0 m, 
    j) dojazd do działek od strony drogi  3KDD, 
    k) garaż wbudowany lub dobudowany do budynku mieszkalnego, 
    l) powierzchnię terenu biologicznie czynnego min. 45% powierzchni działki, 
   m) wykonanie ogrodzenia działki. Wysokość ogrodzenia do 1,90m. Ogrodzenia ażurowe.                        
    Wysokość ogrodzenia od strony drogi dojazdowej 3KDD do 1,50 m,  
    n) przewidzieć miejsce na lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
  2) Dopuszcza się: 
    a) wprowadzenie usług w partery budynków mieszkalnych . Udział powierzchni           
        przeznaczonej pod usługi stanowi  do 70% powierzchni wewnętrznej kondygnacji  
parteru,  
    b) likwidacji lub przeniesienia do gruntu na teren 4KDD linii napowietrznej i kablowej 15 
kV, 
    c) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
    d) wykonanie elementów małej architektury,  
  3) Zakazuje się: 
    a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych . 
    b) prowadzenia usług i działalności rzemieślniczej  
 
5. Określa się następujące przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem: 1MW– teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
 1) Ustala się : 
     a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo- 
usługowej w strefie śródmiejskiej , 
     b) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 
     c) dojazd od strony ulic: ul. Witosa , ul. Paderewskiego,  
     d) utrzymanie dotychczasowego dojazdu na teren szkoły oznaczonej symbolem 1U, 
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     e) przewidzieć miejsce na   lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
 2) Dopuszcza się: 
     a) remonty, przebudowy, docieplenia budynków , 

 b) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, 
wentylowanych, 
 c) budowę obiektów małej architektury, 
 d) wprowadzenie nośników reklamowych na szczyt budynku mieszkalnego od strony ul. 
Witosa, 
 e) budowa i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym, 

     f) utrzymanie i poszerzenie jezdni drogi wewnętrznej do 6,0m i wykonanie dodatkowych        
        miejsc parkingowych,  
    g) prowadzenie infrastruktury technicznej 
 
  3) Zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu . 
 
6. Określa się następujące przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem: 2MW– teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

   1) Ustala się : 
a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej   w strefie śródmiejskiej , 
 b) dojazd od strony ulic: ul. Witosa ,   
 c) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. Witosa – 6,0 m od granicy terenu, 

     d) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż ul. Witosa , 
     e) długość pierzei min. 50% długości wyznaczonej przez obowiązującą   linie zabudowy , 
     f)  liczbę kondygnacji nadziemnych mieszkalnych 4 – 5. Wysokość zabudowy do 22,0m, 

g) dachy strome wielospadowe o kącie nachylenia 25° – 45º , kryte dachówką; 
h) wielkość powierzchni zabudowanej i utwardzonej max.do 65% powierzchni terenu, 

     i) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do  powierzchni terenu wynosi min. 
35%, 
     j) zabezpieczyć miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości min.1 miejsce  
        na jedno mieszkanie, 

 k) miejsca postojowe lokalizować w granicach wyznaczonego terenu, 
 l) przewidzieć miejsce na  lokalizację  wolnostojących pojemników na odpady stałe. 

   2) Dopuszcza się: 
a) podpiwniczenie budynków mieszkalnych, 
 b) lokalizację garaży , miejsc postojowych w poziomie piwnic , parteru budynku  
mieszkalnego, 
 c) budowę wielopoziomowego parkingu do 3 kondygnacji nadziemnych i do 1 
kondygnacji  podziemnej z dachem płaskim, 
 d) wprowadzenie usług w  piwnice, partery budynków mieszkalnych , 
  e) budowę obiektów małej architektury, 
  f) wprowadzenie nośników reklamowych na szczyty budynków od strony ul. Witosa, 
  g) budowa  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem  budowlanym, 

      h) prowadzenie infrastruktury technicznej. 
  i) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, 
wentylowanych, 

 
 3) Zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu . 
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7. Określa się następujące przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami: 3MW; 4MW–              
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

 1) Ustala się : 
a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej w strefie śródmiejskiej , 
b) dojazd na teren 3MW od strony drogi 10KDD (ul. Bohaterów Lenino) i drogi 6KDD ,   
c) dojazd na teren 4MW od strony drogi 9KDD, drogi 5KDD i drogi 6KDD, 
d) likwidację linii napowietrznych 15 kV, 
e) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi KDZ (ul. Niepodległości) – 5,0 m, 
f) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi 5KDD – 5,0 m, 
g) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi 9KDD – 5,0 m, 
h) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony terenu 5U – 5,0 m, 
i) liczbę kondygnacji nadziemnych mieszkalnych   4 - 5,  
j) dachy strome wielospadowe o kącie nachylenia dachu  25° – 45º , kryte dachówką; 
k) wielkość powierzchni zabudowy i utwardzonej max.do 65% powierzchni terenu, 

     l) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż  drogi KDZ (ul.Niepodległości) , drogi 5KDD 
        (teren 4MW) i drogi 6KDD (teren 3MW , 4MW), 
     m) długość pierzei określonej w literze l - min. 50% długości wyznaczonej    
         przez nieprzekraczalne linie zabudowy , 
     n) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do  powierzchni terenu wynosi  
min.35%, 
     o) zabezpieczyć miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości min.1 miejsce  
         postojowe na jedno mieszkanie, 
     p) miejsca postojowe lokalizować w granicach wyznaczonego terenu ,  
     r) prowadzenie chodnika wzdłuż drogi 6KDD o szerokości 2,0 m od strony terenu 3MW  i 
4MW, 
     s) przewidzieć miejsce na lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
    2) Dopuszcza się: 

 a) podpiwniczenie budynków mieszkalnych,  
      b) lokalizację garaży , miejsc postojowych w poziomie piwnic , parterze budynku 
mieszkalnego, 
      c) wprowadzenie  usług w  piwnice , partery budynków mieszkalnych, 
      d)  zabudowę mieszkaniową od 4 do 8 kondygnacji nadziemnych od strony drogi KDZ  
          (ul. Niepodległości) ze zmniejszeniem ilości kondygnacji w kierunku południowym,   

 e) budowę wielopoziomowego parkingu do 3 kondygnacji nadziemnych i do1 
kondygnacji podziemnej z dachem płaskim lub tarasem , 

 f) budowę  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym, 
     g) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
     h) wykonanie elementów małej architektury,  

 i) wprowadzenie nośników reklamowych na szczyt budynków mieszkalnych od strony 
    ul. Piłsudskiego i drogi KDZ (ul. Niepodległości), 
 j) wybudowanie linii kablowych energetycznych położonych w gruncie ,  
 k) wjazd na teren 3MW od strony drogi KDZ ( ul. Niepodległości) na zasadach  
prawoskrętu, 
 l) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, 
wentylowanych, 

  3) Zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu . 
 

8. Określa się następujące przeznaczenie terenu  oznaczonego symbolem: 5MW– teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
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1) Ustala się : 
a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej  w strefie śródmiejskiej , 
b) dojazd na teren od strony drogi 5 KDD lub 3 KDD,    
c) nieprzekraczalna  linia zabudowy od strony drogi KDZ ( ul. Niepodległości) – 5,0m, 
d) obowiązującą linię zabudowy od strony drogi  3 KDD – 8,0 - 9,0 m, 
e) liczba kondygnacji nadziemnych mieszkalnych 4 – 5. Wysokość zabudowy do 22,0m, 
f) dachy strome wielospadowe o kącie nachylenia 25° – 45º , kryte dachówką; 
g) wielkość powierzchni zabudowanej i utwardzonej max.do 65% powierzchni terenu, 

     h) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż drogi KDZ (ul. Niepodległości), 
     i) długość pierzei min. 50% długości wyznaczonej przez linie zabudowy , 
     j) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do  powierzchni terenu wynosi 
min.35%, 

k) miejsca postojowe dla samochodów osobowych przewidzieć w ilości min.1miejsce 
postojowe na jedno mieszkanie, 

     l) miejsca postojowe lokalizować w granicach działki ,  
m) likwidację linii napowietrznych 15 kV, 

     n) przewidzieć miejsce na lokalizację  wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
  2) Dopuszcza się: 

a) podpiwniczenie budynków mieszkalnych,  
     b) lokalizację garaży, miejsc postojowych w piwnicy, parterze budynku   mieszkalnego, 
     c) wprowadzenie usług w piwnice , partery budynków mieszkalnych.  

 d) budowa  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym, 
     e) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

 f) wprowadzenie nośników reklamowych na szczyt budynków mieszkalnych od strony 
    drogi KDZ (ul. Niepodległości) i 5KDD , 
 g) wybudowanie linii kablowych energetycznych położonej w gruncie ,  

     h) wykonanie elementów małej architektury,  
  i) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, 
wentylowanych, 

   3) Zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu . 
 

9. Określa się następujące przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem: 6MW –  teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

1) Ustala się : 
a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej w  strefie śródmiejskiej , 

     b) utrzymanie istniejącej 5-cio kondygnacyjnej zabudowy z poddaszem użytkowym 
     c) dojazd na teren od strony drogi 4 KDD i 5KDD, 
     d) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki , 
     e) przewidzieć miejsce na lokalizację    wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
     2) Dopuszcza się: 
     a) wykonanie elementów małej architektury,  
     b) wprowadzenie usług w piwnice , partery budynków mieszkalnych,  
     c) lokalizację garaży, miejsc postojowych w piwnicy, parterze budynku  mieszkalnego, 

 d) budowa  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym, 
     e) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
     f) wykonanie elementów małej architektury,  

 g) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, 
wentylowanych, 
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    3) Zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu . 
 

10. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem: 7 MW – 
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Ustala się : 
a) dopuszczalny  poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej w strefie śródmiejskiej , 
b) dojazd na teren od strony drogi 3 KDD i 4KDD,    
c) obowiązująca linia zabudowy od strony drogi 1KDL – 8,0m, 
d) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony drogi 3 KDD –  7,0 m, 
e) liczba kondygnacji nadziemnych mieszkalnych  4 – 5, 
f) dachy strome wielospadowe o kącie nachylenia 25° – 45º , kryte dachówką; 
g) wielkość powierzchni zabudowanej i utwardzonej max.do 65% powierzchni terenu, 

     h) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż drogi 1KDL, 
     i) długość pierzei min. 50% długości wyznaczonej przez obowiązującą linię zabudowy , 
     j) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do  powierzchni terenu wynosi 
min.35%, 
     k) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości min. 1 miejsce postojowe na  
     jedno mieszkanie, 
     l) miejsca postojowe lokalizować w granicach terenu , 
    m) przewidzieć miejsce na lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
   2) Dopuszcza się: 

a) podpiwniczenie budynków mieszkalnych,  
     b) lokalizację garaży, miejsc postojowych w piwnicy, parterze budynku mieszkalnego, 
     c) wprowadzenie usług w piwnice , partery budynków mieszkalnych,  

d) wielopoziomowy parking do 3 kondygnacji nadziemnych i do 1 kondygnacji 
podziemnej, 
 e) budowa  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem  budowlanym, 

     f) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
     g) wykonanie elementów małej architektury,  
     h) podział terenu na działki budowlane, 

 i) wprowadzenie nośników reklamowych na szczyty budynków od strony drogi 1KDL, 
j) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, 
wentylowanych, 

  3) Zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu . 
 

11. Określa się następujące przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem: 8 MW – teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
    1) Ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej w strefie środmiejskiej , 
b) dojazd na teren od strony drogi 3 KDD,     
c) obowiązująca linia zabudowy od strony drogi 1KDL – 8,0m, 
d) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony terenu oznaczonego 2ZP – 7,0 m, 
e) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony terenu oznaczonego 4MN– 7,0 m, 
f) liczba kondygnacji nadziemnych mieszkalnych  4 – 5, 
g) dachy strome wielospadowe o kącie nachylenia 25° – 45º , kryte dachówką; 
h) wielkość powierzchni zabudowanej i utwardzonej max. do 65% powierzchni terenu, 

     i) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż drogi 1KDL, 
     j) długość pierzei min. 50% długości wyznaczonej przez obowiązującą linię zabudowy , 
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     k) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do  powierzchni terenu wynosi 
min.35%, 
     l) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości min. 1 miejsce postojowe na  
     jedno mieszkanie, 
    m) miejsca postojowe lokalizować w granicach terenu ,  
    n) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
  2) Dopuszcza się: 

a) podpiwniczenie budynków mieszkalnych,  
     b) lokalizację garaży, miejsc postojowych w piwnicy , parterze budynku  
     mieszkalnego, 
     c) wprowadzenie usług  w piwnice, partery budynków,  

d) wielopoziomowy parking do 3 kondygnacji nadziemnych i do 1 kondygnacji 
podziemnej, 
 e) budowa  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym, 

     f) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
     g) wykonanie elementów małej architektury,  
     h) podział terenu na działki budowlane, 

 i) wprowadzenie nośników reklamowych na szczyty budynków mieszkalnych od strony 
drogi1KDL, 
 j) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych,  
wentylowanych, 

   3) Zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu . 
 

12.Określa się następujące przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem:  9MW -  teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
     1) Ustala się : 
     a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo- 
usługowej   w  strefie śródmiejskiej , 
     b) dojazd na teren od strony ul. Grabskiego, 
     c) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ul. Grabskiego - 6,0m, 
     d) obowiązującą linię zabudowy od strony ul. Niepodległości - 10,0 m,   
     e) liczba kondygnacji 4 kondygnacje nadziemne mieszkalne, 
     f) dach płaski 

g) wielkość powierzchni zabudowanej i powierzchni utwardzonej max. do 65% powierzchni 
terenu, 
h) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż ul. Niepodległości i ul. Grabskiego, 
i) długość pierzei min. 50% długości wyznaczonej przez  linie zabudowy, 
j) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu wynosi min. 
35%, 

     k) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości 1 miejsce postojowe na jedno  
mieszkanie,       
     l) miejsca postojowe lokalizować w granicach terenu, 
    m) przewidzieć miejsce na lokalizację     wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
     2) Dopuszcza się: 
     a) podpiwniczenie budynków mieszkalnych, 

b) lokalizację garaży, miejsc postojowych w piwnicy , parterze budynku mieszkalnego, 
c) wprowadzenie usług w piwnice , partery budynku mieszkalnego.  
d) budowa i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym, 
e) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

     f) wykonanie elementów małej architektury,  
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g) wprowadzenie nośników reklamowych na szczyty budynków mieszkalnych od strony 
dróg KDZ ( ul. Niepodległości), 2KDD ( ul. Grabskiego), 
 h) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych,  
wentylowanych, 

      3)  Zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu . 
 
13.  Określa się następujące przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem: 10 MW – teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

  1) Ustala się : 
a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo- 
usługowej w strefie śródmiejskiej , 

     b)  dojazd na teren drogą dojazdowa 11KDD od strony drogi 1 KDL, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi 1KDL – 8,0m, 
d) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony drogi 11KDD -  5,0 m, 
e) liczbę kondygnacji nadziemnych mieszkalnych 3 - 4 kondygnacje nadziemne,  
f) dachy strome wielospadowe o kącie nachylenia 25° – 45º , kryte dachówką; 
g) wielkość powierzchni zabudowanej i powierzchni utwardzonej max.do 50% powierzchni 
terenu, 

     h) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż drogi 1KDL, 
     i) długość pierzei min. 50% długości wyznaczonej przez linię zabudowy , 
     j) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do  powierzchni terenu wynosi 
min.50%, 
     k) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości min. 1 miejsce postojowe na  
     jedno mieszkanie, 
     l) miejsca postojowe lokalizować w granicach terenu ,  
    m) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
  2) Dopuszcza się: 

a) podpiwniczenie budynków mieszkalnych,  
     b) lokalizację garaży , miejsc postojowych w piwnicy, parterze budynku mieszkalnego, 
     c) wprowadzenie usług w piwnice , partery budynku mieszkalnego. 

 d) budowa  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym, 
e) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

     f) wykonanie elementów małej architektury,  
 g) wprowadzenie nośników reklamowych na szczyty budynku mieszkalnego od strony drogi 
1KDL, 
h) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych,  
wentylowanych, 

   3) Zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu . 
 
14. Określa się następujące przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem: 11 MW – teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.    
   1) Ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy usługowo-
mieszkaniowej w strefie śródmiejskiej , 
b) dojazd na teren od strony  drogi 2KDL (ul. Witosa), drogi 1KDD (ul. Paderewskiego), 
drogi 2KDD (ul. Grabskiego), 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. Witosa wynosi 5,0m, 

     d) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. Paderewskiego wynosi 5,0m,  
e) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. Grabskiego wynosi 5,0m,  
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f) liczba kondygnacji nadziemnych mieszkalnych 4 - 5 .Wysokość zabudowy 
mieszkaniowej  do 22,0m, 
g) budynki mieszkalne - dachy strome wielospadowe o kącie nachylenia 25° – 45º, kryte 
dachówką, 
h) wielkość powierzchni zabudowy i utwardzeń w stosunku do powierzchni terenu nie 
może przekroczyć 70% , 

     i) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do  powierzchni terenu wynosi 
min.30%, 
     j) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż drogi 2KDL , 1KDD i  2KDD, 
     k) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości min. 1 miejsce na jedno mieszkanie, 

l) miejsca postojowe lokalizować w granicach działki, 
m) podział terenu na 2 działki budowlane,  

     n) przewidzieć miejsce na lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
 2) Dopuszcza się: 
    a) podpiwniczenie budynków 
    b)  lokalizację garaży, miejsc postojowych w poziomie piwnic, parterze budynku mieszkalnego, 
    c) wbudowanie  usług w piwnice, partery budynków mieszkalnych, 
    d) wprowadzenie dachów płaskich na fragmentach budynku przy zachowaniu podstawowej 
     konstrukcji dachu – dachu stromego wielospadowego, 

e) budowę wielopoziomowego parkingu do 3 kondygnacji nadziemnych i do 1 kondygnacji   
podziemnej z dachem płaskim, 
f) budowa  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem  budowlanym, 

    g) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
     h) wykonanie elementów małej architektury,  

 i) lokalizację nośników reklamowych , 
j) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych,  
wentylowanych, 

 3) Zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu . 
 
15. Określa się następujące przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami:  12 MW –  teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług. 

   1) Ustala się : 
a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej w strefie śródmiejskiej , 
b) dojazd na teren od strony  drogi  10 KDD ,   
c) likwidację linii napowietrznych 15 kV, 
d) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony ul. Piłsudskiego i drogi KDZ  
     (ul. Niepodległości ) – 10,0 m, 
e) liczbę kondygnacji nadziemnych mieszkalnych 4 – 5. Wysokość zabudowy do 22,0m, 

     f) dachy strome wielospadowe o kącie nachylenia dachu  25° – 45º , kryte dachówką; 
g) wielkość powierzchni zabudowanej i utwardzonej max.do 70% powierzchni terenu, 

     h) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do  powierzchni terenu wynosi 
min.30%, 
     i) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż ul. Piłsudskiego i  ul. Niepodleglości, 
     j) długość pierzei min. 50% długości wyznaczonej  przez nieprzekraczalne linie zabudowy, 
    k) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości min.1 miejsce  postojowe na 
jedno mieszkanie ,  
     l) miejsca postojowe lokalizować w granicach wyznaczonej działki ,  
    m) przewidzieć miejsce na lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
 2) Dopuszcza się: 
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a) podpiwniczenie budynków ,  
     b) lokalizację garaży, miejsc postojowych w piwnicy , parterze budynku, 

c) wprowadzenie usług w piwnice , partery  budynków mieszkalnych,  
d) budowę obiektów usługowych wolnostojących. Lokalizacja usług w południowej części 
terenu , 
e) liczbę kondygnacji nadziemnych dla zabudowy usługowej 2 - 4 , 

     f) miejsca postojowe przyjąć 20,0m ² powierzchni użytkowej usługowej na 1   stanowisko 
       postojowe ,  

g) dachy płaskie dla budynków usługowych,  
h) kształtowanie połaci dachowych dla zabudowy usługowej w formie półokrągłych, 
łukowych i eliptycznych przykryć powłokowych , 
i) budowę wielopoziomowego parkingu do 3 kondygnacji nadziemnych i do 1 kondygnacji 
podziemnej, 
 j) budowę  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem   budowlanym, 

     k) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
     l) wykonanie elementów małej architektury,  

 m) wprowadzenie nośników reklamowych na szczyt budynków od strony 
 ul. Piłsudskiego i drogi KDZ (ul. Niepodległości), 
 n) dojazd od strony ul. Piłsudskiego na zasadach prawoskrętu,   
 o) wybudowanie linii kablowych energetycznych położonych w gruncie ,  
 p) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, 
wentylowanych, 

  3) Zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu . 
 
16. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem: 1 U/MW  – 
teren usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej .   
   16.1.  Zabudowa usługowa:  
   1) Ustala się  : 

a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej w strefie śródmiejskiej , 
b) dojazd na teren od strony ul. Grabskiego, 
c) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony drogi KDZ (ul. Niepodległości), która wynosi 
10,0m, 
d) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony drogi 2KDD (ul. Grabskiego), która  wynosi 
5,0m,  
e) liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków usługowych do 3-ch kondygnacji 
nadziemnych . Wysokość zabudowy do 15,0 m, 
f) dachy płaskie , 
g) wielkość powierzchni zabudowanej i utwardzonej  max. do 70% powierzchni terenu, 

     h) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu wynosi min. 
30%, 

i) miejsca postojowe dla samochodów osobowych przewidzieć w ilości min. 1 miejsce  
postojowe na 30 m² powierzchni usługowej netto, 
j) miejsca postojowe lokalizować w granicach terenu, 
k) przewidzieć miejsce na lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe. 

 2) Dopuszcza się: 
a) dachy wielospadowe o kącie nachylenia od 25° do 45°, 

     b) budowa  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem  budowlanym, 
     c) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
     d) wykonanie elementów małej architektury, 
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     e) podział terenu na 2 działki budowlane, 
 f) lokalizację nośników reklamowych , 
g) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych,  

  3) Zakazuje się  wykonywania ogrodzenia terenu . 
 
16.2.  Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
    1) Ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-
usługowej w strefie śródmiejskiej , 
b) budownictwo mieszkaniowe  wielorodzinne z usługami , 
c) liczba kondygnacji od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych. Wysokość zabudowy do  
22,0 m,  
d) budowę budynków usługowych przybudowanych  lub wbudowanych do budynków 
mieszkalnych, 
e) dachy strome wielospadowe dla budynków mieszkalnych o kącie nachylenia 25° - 45°, 
krytych dachówką, 

     f) obowiązek wytworzenia pierzei wzdłuż drogi KDZ (ul. Niepodległości) i 2KDD  
(ul.Grabskiego), 
     g) długość pierzei min. 50% długości wyznaczonych przez linie zabudowy , 
     h) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości min. 1 miejsce na jedno mieszkanie, 

i) miejsca postojowe lokalizować w granicach działki, 
     j) przewidzieć miejsce na   lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
   2. Dopuszcza się: 
   a) stosowanie dachów płaskich na budynkach usługowych  przybudowanych do budynków  
mieszkalnych 
   b) podpiwniczenie budynków, 
   c)  lokalizację garaży, miejsc postojowych w poziomie piwnic, w parterze budynku 
mieszkalnego, 
   d) wbudowanie  usług w piwnice , partery budynków mieszkalnych, 
   e) budowę wielopoziomowego parkingu do 3 kondygnacji nadziemnych i do 1 kondygnacji 
    podziemnej z dachem płaskim, 
   f) budowa  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem  budowlanym, 
   g) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
   h) wykonanie elementów małej architektury, 
   i) podział terenu na działki budowlane, 
   j) lokalizację nośników reklamowych , 

k) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych,  
wentylowanych, 

 3) Zakazuje się wykonywania ogrodzenia terenu . 
 

17. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem: 1U– teren 
usług publicznych . 

   1) Ustala się : 
a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży , 

     b) utrzymanie dotychczasowej funkcji usług oświaty, 
c) dojazd na teren od strony drogi biegnącej przez teren 1MW i 1 ZP,  
 d) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własnej działki, 
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e) powierzchnię zabudowaną i powierzchnię utwardzoną do 40 % powierzchni terenu w 
tym udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu wynosi 
min. 60%, 
f) lokalizację urządzeń rekreacyjno-sportowych od strony ul. Witosa, 
h) przewidzieć miejsce na lokalizację  wolnostojących pojemników na odpady stałe. 

  2) Dopuszcza się: 
 

5.rozbudowę budynku w kierunku północnym i wschodnim , 
6.ilość kondygnacji nadziemnych dla nowych budynków 2-3. Dach stromy dwuspadowy, 
pochylenie połaci dachowej 25° - 45°. Krycie dachu – dachówka. 
7.ogrodzenie działki. Wysokość ogrodzenia do 2,0 m. Ogrodzenia ażurowe- siatka, 
 d) budowa  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym, 
e) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

     f) wykonanie elementów małej architektury,  
g) zmianę przeznaczenia terenu utrzymując funkcję publiczną, 
h) włączenie terenów zielonych 1ZP , 
i) dojazd na teren od strony 1KDD (ul. Paderewskiego) przez teren 1ZP,  

     j) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, 
wentylowanych.      
 3) Zakazuje się wprowadzania zabudowy mieszkaniowej. 
 
18. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem: 2U – teren           
usług komercyjnych 

    1) Ustala się : 
a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy usługowej w strefie 
śródmiejskiej , 
b) dojazd na teren od strony drogi KDZ ( ul. Niepodległości) wskazanym orientacyjnie 
wjazdem   W1 utrzymując zasadę prawoskrętu,  
c) ilość kondygnacji nadziemnych do 3-ch lub wysokość zabudowy do 15,0m, 
d) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach działki przyjmując 1 miejsce postojowe 
na max 20,0m² powierzchni użytkowej podstawowej, 
e) powierzchnię zabudowaną i powierzchnię utwardzoną  do 70% powierzchni terenu w 
tym udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu wynosi 
min. 30%, 
f) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi KDZ (ul. Niepodległości) - 8,0m, 
g) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. Górczyńskiej 10,0m, 
h) likwidację linii napowietrznych 15 kV, 
i) przewidzieć miejsce na lokalizację  wolnostojących pojemników na odpady stałe. 

  2) Dopuszcza się: 
a)  wykonanie od strony terenu szpitala i terenów mieszkaniowych ogrodzenie do wys. 
2,20 m 
 b) budowa  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

     d) wybudowanie linii kablowych energetycznych położonych w gruncie, 
 e) lokalizację nośników reklamowych , 
f) dotychczasowe użytkowanie , 
g) wykonanie elementów małej architektury,  

     h) podział terenu na działki budowlane, 
     i) wprowadzenie funkcji mieszkaniowej związanej z obsługą usług, 
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    j) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, 
wentylowanych.    
 3) Zakazuje się: wykonywania ogrodzenia terenu od strony drogi KDZ i ul. Górczyńskiej. 

 
19. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem: 3U ; 4U -                        
teren usług publicznych i komercyjnych.    
  1) Ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy usługowej w strefie 
śródmiejskiej,   
b) dojazd na tereny od strony drogi KDZ ( ul. Niepodległości) wskazanym orientacyjnie 
wjazdem W2 utrzymując zasadę prawoskrętu,  
c) budowę budynków o ilość kondygnacji nadziemnych do 3-ch lub wysokości do 15,0 m, 
d) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach działki przyjmując 1 miejsce postojowe 
na max 20,0m² powierzchni użytkowej podstawowej, 
e) powierzchnię zabudowaną i powierzchnię utwardzoną do 70% powierzchni terenu w 
tym udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu wynosi 
min. 30%, 
f) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi KDZ (ul. Niepodległości) - 8,0m,  
g) likwidację linii napowietrznych 15 kV, 
h) przewidzieć miejsce na lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe. 

  2) Dopuszcza się: 
6.likwidację ujęć wody dla potrzeb szpitala ( teren 3U), 
7.wybudowanie linii kablowych energetycznych ułożonych w gruncie, 

     c) wykonanie od strony terenu szpitala ogrodzenie do wys. 2,20 m 
 d) budowa  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem  budowlanym, 

     e) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
     f) wykonanie elementów małej architektury,  
     g) wprowadzenie funkcji mieszkaniowej związanej z obsługą usług, 

 h) lokalizowanie nośników reklamowych 
     i) dotychczasowe użytkowanie terenu ,  
     j) podział terenu na działki budowlane, 
     k) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych,  
        wentylowanych.     
  3) Zakazuje się: 

a) wykonywania ogrodzenia terenu od strony drogi KDZ. 
 

20. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem: 5U -                             
    teren usług komercyjnych.    

  1) Ustala się : 
a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo- 
usługowej w strefie śródmiejskiej , 
b) utrzymanie istniejącej zabudowy usługowo-mieszkalnej, 
c) ilość kondygnacji nadziemnych do 3. Wysokość zabudowy do 15,0m, 
d) geometrię dachu: dach dwuspadowy z kalenicą równoległą do drogi 8KDD. Kąt 
nachylenia połaci dachowej  35-45º, dach kryty dachówką, 
e) wielkość powierzchni zabudowanej i utwardzonej max. 70% .Udział powierzchni 
biologicznie czynnej w stosunku do terenu min. 30%, 
f) wprowadzenie usług w partery budynków, 
g) miejsca parkingowe  w granicach własnej działki, 
h) dojazd na teren od strony drogi 8KDD, 
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i) obowiązującą linię zabudowy od strony drogi 8KDD wynosi 5,5 m. 
     j) przewidzieć miejsce na lokalizację  wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
  2)Dopuszcza się: 
     a) budowę, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę istniejących budynków po warunkiem                 
     spełnienia ustaleń  zawartych w pkt 1, lit.  c, d, 
     b) wprowadzenie usług na piętra budynków,  

c) ogrodzenie terenu od strony terenu 4MW ,  
     d) wprowadzenie funkcji mieszkaniowej , 

e) wykonania ogrodzenia na granicy działek od strony drogi 8KDD.  
    Wysokość ogrodzenia do 1,20 m 
 f) budowa  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem   budowlanym, 
g) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

     h) wykonanie elementów małej architektury,  
     i) podział terenu na działki budowlane, 
     j) wprowadzenie nośników reklamowych 
    k)  lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych,  
         wentylowanych.    
3) Zakazuje się wykonywania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych betonowych. 

 
21. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem: 6U -                             
    teren usług komercyjnych.    

  1) Ustala się : 
a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo- 
usługowej w strefie środmiejskiej , 
b) budowę budynków przy spełnieniu warunków: 
- ilość kondygnacji nadziemnych do 3 lub wysokość zabudowy do 18,0 m , 
- geometria dachu: dach wielospadowy. Kąt nachylenia połaci dachowej  25°-45º, dach  
kryty dachówką, 
c) wielkość powierzchni zabudowanej i powierzchni utwardzonej max. 70% .Udział  
powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do terenu min. 30%, 
d) miejsca parkingowe  w granicach własnej działki, 
e) dojazd na teren od drogi 3KDD, 
f) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony drogi KDZ (ul. Niepodległości)  
i 1KDL – 5,0 m, 
g) likwidację linii napowietrznej 15 kV, 

     h) przewidzieć miejsce na lokalizację  wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
   2) Dopuszcza się: 

a) zastosowanie dachów płaskich,   
b) kształtowanie połaci dachowych w formie półokrągłych, łukowych i eliptycznych  
przykryć powłokowych , 
c) budowa  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym, 
d) lokalizowanie nośników reklamowych , 
e) wybudowanie linii kablowych energetycznych położonych w gruncie, 

     f) wykonanie elementów małej architektury,  
g) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych,  

     wentylowanych.    
  3) Zakazuje się: 

a) wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej. 
b) wykonywania ogrodzenia terenu. 
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22. Określa się następujące przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem: 7U – teren usług .    
     komercyjnych.      
  1) Ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy usługowej w strefie 
śródmiejskiej , 
b) dojazd od strony drogi publicznej 2KDL ( ul. Witosa ) , 
c) obowiązującą linię zabudowy od strony ul. Niepodległości – 10,0 m , 
d) nieprzekraczalną linie zabudowy od strony ul. Witosa  – 10,0 m,  
e) nieprzekraczalną linie zabudowy od strony ul. Grabskiego  – 5,0 m,  
f) budowę obiektu handlowo-usługowo- wystawienniczego z częścią magazynową 
   o powierzchni sprzedaży do  2000m² i powierzchni użytkowej do 10.000 m² pod  
warunkiem spełnienia następujących ustaleń: 

        - ilość kondygnacji nadziemnych do 2-ch,  
   - parking samochodowy na ok. 250-300 miejsc postojowych , 
   - miejsca postojowe w granicach działki, 
   - powierzchnię zabudowy wraz z powierzchnią utwardzoną do 85 %  powierzchni 
działki, 

        - geometria dachu -  dach płaski o max. kącie pochylenia 15 º, 
g)  miejsca postojowe w granicach własności działki, 

     h) przewidzieć miejsce na lokalizację  wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
  2)Dopuszcza się: 

a) podpiwniczenie budynku, 
b) targowisko sezonowe z możliwością zadaszenia , 
c) wielopoziomowy parking do 3 kondygnacji nadziemnych i do 1 kondygnacji  
podziemnej z dachem płaskim, 
d) kształtowanie połaci dachowych w formie półokrągłych, łukowych i eliptycznych 
przykryć powłokowych  
e) budowa  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem budowlanym, 
f) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

     g) wykonanie elementów małej architektury,  
 h) lokalizację nośników reklamowych , 

     i)  lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, wentylowanych.    
  3) Zakazuje się:  
    a) wykonywania ogrodzenia terenu . 
    b) wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej 

 
23. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem:  8 U 
    - teren usług komercyjnych.    
1) Ustala się : 

a) dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo- 
usługowej w strefie śródmiejskiej, 
b) usługi komunikacyjne, 

  2)Dopuszcza się: 
     a) wykorzystanie działki jako teren zielony, 

b) lokalizowanie nośnika reklamowego, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej, urządzeń i obiektów z nią związanych, 
d) włączenie do przylegającej działki położonej poza granicami opracowania . 

  3) Zakazuje się  wykonywania ogrodzenia terenu. 
 
24. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem: 9 U -                             
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    teren usług – przestrzeń publiczna . 
   1) Ustala się : 
     a)dopuszczalny poziom hałasu  i drgań jak dla terenów zabudowy usługowej w strefie  

środmiejskiej, 
b) dojazd od strony drogi 1KDL, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi 1KDL - 8,0m 
d) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi 1KDGP – 10,0 m 
d) rozbiórkę budynków , urządzeń budowlanych, 
e) budowę budynków o ilość kondygnacji nadziemnych do 4 lub wysokości zabudowy .   
Wysokość zabudowy do 22,0 m, 
f) geometrię dachu: dach wielospadowy. Kąt nachylenia połaci dachowej  25°-45º, dach  
kryty dachówką, 

     g) miejsca postojowe przyjąć 20,0m ² powierzchni użytkowej usługowej na 1   
     stanowisko postojowe ,  

h) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach działki, 
i) powierzchnię zabudowaną i powierzchnię utwardzoną do 70% powierzchni terenu , 
j) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu wynosi min. 
30%, 

     k) przewidzieć miejsce na lokalizację  wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
  2) Dopuszcza się: 
     a)remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących budynków na funkcje        

usługową, 
     b)zastosowanie dachów płaskich, 
     c)kształtowanie połaci dachowych w formie półokrągłych, łukowych i eliptycznych  

przykryć powłokowych , 
     d)wprowadzenie usług komercyjnych,  
     e) podział terenu na działki budowlane, 

 f) budowa  i utrzymanie urządzeń technicznych związanych z obiektem   budowlanym, 
g) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
h) wykonanie elementów małej architektury,  
i) lokalizację określonych czasowo obiektów usługowo-handlowych , 
j) prowadzenie infrastruktury technicznej , urządzeń i obiektów z nią związanych, 
k) postawienie nośników reklamowych, 
l) skomunikowanie piesze z terenem parku przy szpitalu za pomocą przejścia  
podziemnego lub nad drogą 1 KDL, 
m) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych,  

     wentylowanych.    
  3) Zakazuje się: 

a) wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej. 
     b)  wykonywania ogrodzenia terenu. 
 
25. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 1 ZP 
      - teren zieleni urządzonej. 
   1)Ustala się : zieleń urządzoną  z nasadzeniami krzewów i drzew, 
   2) Dopuszcza się: 

a) budowę urządzeń sportowo-rekreacyjnych , 
b) utrzymanie dotychczasowego dojazdu do terenu 1U od strony terenu 1MW, 
c) prowadzenie drogi dojazdowej do terenu 1U od strony drogi 1KDD  
( ul. Paderewskiego),  przy jednoczesnej likwidacji istniejącego dojazdu, o którym mowa 
w pkt 2, ppkt b ,  
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d) lokalizacje obiektów małej architektury, 
e) włączenia do terenu 1U, 
f) prowadzenie infrastruktury technicznej , urządzeń i obiektów z nią związanych. 

 
26. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 2ZI  -     
     teren zieleni izolacyjnej . 
    1)Ustala się: 
      a) pas zieleni izolacyjnej szerokości 6,0 - 8,0 m, 
      b) nasadzenia – krzewy i drzewa średniowysokie ,   
    2) Dopuszcza się: 
      a) włączenie pasa zieleni do zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej      
      wielorodzinnej 9MW i terenu usług 9U, 
      b) prowadzenie infrastruktury technicznej. 
 
27. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem symbolem: 
      KDZ - teren drogi publicznej zbiorczej, gminnej. 
    1) Ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym,  
  b) szerokość jezdni 7,0m, 
 c) ciąg pieszo-rowerowy, 
 d) prowadzenie infrastruktury technicznej, 

    2) Dopuszcza się: 
  a) ulicę o przekroju dwujezdniowym z pasem zieleni w środku, 

b) lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego  
      o wymiarach  max. 3,5 x 4,5 m dla obsługi komunikacji miejskiej, 

  c) wprowadzenia nośnika reklamowego za zgodą zarządcy drogi, 
 
 28. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
      1 KDL - teren drogi publicznej lokalnej. 
    1) Ustala się:  

 a) szerokość pasa drogowego  30,0 m  
      b)szerokość jezdni 7,0m, 
      c)ciąg pieszo-rowerowy, 
      d)wprowadzenie nośników reklamowych 

e) prowadzenie infrastruktury technicznej. 
    2) Dopuszcza się lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego  o wymiarach  

 max. 3,5 x 4,5 m dla obsługi komunikacji miejskiej. 
 

29. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
      2 KDL - teren drogi publicznej lokalnej, gminnej ( ul.Witosa). 
   1) Ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym,  
b) szerokość jezdni 6,0 - 7,0m, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

   2) Dopuszcza się: 
a) lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego  o wymiarach  max. 3.5 x 4.5 m  
dla obsługi komunikacji miejskiej, 

      b) remont, przebudowe pasa drogowego, 
 c) prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego, 
 d) wprowadzenie nośników reklamowych. 
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30.  Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
      1 KDD – teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej ( ul. Paderewskiego). 
    1) Ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego w istniejącym pasie rozgraniczenia,  
b) szerokość jezdni 7,0m, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

    2) Dopuszcza się: 
a) lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego  

      o wymiarach  max. 3.5 x 4.5 m dla obsługi komunikacji miejskiej, 
 b) remont, przebudowe pasa drogowego , 
 c) prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego. 
 

31. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
      2 KDD teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej ( ul. Grabskiego). 
    1) Ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym,   
b) szerokość jezdni 6- 7,0m, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

   2) Dopuszcza się: 
a) wykonanie zatoki i lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego  

      o wymiarach  max. 3.5 x 4.5 m dla obsługi komunikacji miejskiej, 
 b) remont , przebudowę pasa drogowego , 
 c) prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego. 
 

32.  Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
      3 KDD – teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej . 
    1) Ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego  18,0 m 
b) szerokość jezdni – 6,0 –7,0 m, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

     2) Dopuszcza się zmianę klasy drogi. 
 
33. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem: 
      4 KDD – teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej. 
    1) Ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego  6,0-8,0 m  
b) szerokość jezdni 4,5 - 5,0 m, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

    2) Dopuszcza się: 
 a) remont , przebudowę pasa drogowego, 
 b) zmianę klasy drogi. 

 
34. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
       5KDD – teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej. 
    1) Ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego  15,0 m  
b) szerokość jezdni  6,0 - 7,0 m, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

    2) Dopuszcza się prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego. 
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35. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
      6 KDD – teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej. 
    1) Ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego  10,0m  
b) szerokość jezdni  – 6,0 m, 
c) obustronny chodnik szerokości 2,0m, 
d) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

 
36. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
      7 KDD – teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej . 
    1) Ustala się:  

a) ciąg pieszo-jezdny o  szerokości zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym,   
b) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

 
37. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
      8 KDD – teren drogi publicznej dojazdowej (ul. Kościuszki ). 
    1) Ustala się:  

a) utrzymuje się istniejącą szerokość pasa drogowego  
b) szerokość jezdni 6,0m, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

    2) Dopuszcza się: 
a) szerokość jezdni 7,0 m, 
 b) remont, przebudowę i poszerzenie pasa drogowego , 
 c) prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego. 
d) zmianę klasy drogi. 

 
38. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
      9 KDD – teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej . 
    1) Ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego 11,0 m 
b) szerokość jezdni 6,0-7,0 m, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

    2) Dopuszcza się: 
a) korektę pasa drogowego do 2,0m ( zwiększającą lub zmniejszającą) , 
b) prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego. 
 c) zmianę klasy drogi. 
 

39. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
      10 KDD – teren drogi publicznej dojazdowej ( ul. Bohaterów Lenino). 
    1) Ustala się:  

a) utrzymuje się dotychczasową szerokość pasa drogowego  
b) szerokość jezdni 6,0 m, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

    2) Dopuszcza się: 
a) poszerzenie pasa drogowego 
b) szerokość jezdni 7,0 m, 
 c) remont, przebudowę i poszerzenie pasa drogowego, 
 d) prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego. 
e) zmianę klasy drogi, 
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40. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
      11 KDD – teren drogi publicznej dojazdowej, gminnej . 
    1) Ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego  15,0 m  
b) szerokość jezdni 6,0 m, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

    2) Dopuszcza się zmianę klasy drogi. 
 

41. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
      1KX  - teren ciągu pieszo-rowerowego . 
    1) Ustala się:  

a) szerokość terenu ciągu wg wytyczenia geodezyjnego ok. 6,0m,  
b) utwardzenie, oświetlenie  terenu, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

    2) Dopuszcza się zmianę ciągu na pieszo-jezdny . 
 

42. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
      2KX  - teren ciągu pieszo-rowerowego . 
    1) Ustala się:  

a) szerokość terenu ciągu wg wytyczenia geodezyjnego ,  
b) utwardzenie, oświetlenie  terenu, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

    2) Dopuszcza się zmianę ciągu na pieszo-jezdny pod warunkiem poszerzenia pasa do  
12,0m . 
 
 43. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
      1 KDGP - rezerwa terenu na poszerzenie pasa drogowego ul.Walczaka. 
    1) Ustala się:  

a) rezerwę terenu na poszerzenie pasa drogowego ul. Walczaka,  
b) szerokość pasa w oparciu o wykonaną dokumentację budowlaną, 
c) rozbiórkę budynków,  
d) budowę skrzyżowania z drogą 1KDL , 
d) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

    2) Dopuszcza się: 
      a) poszerzenie pasa do 10,0 m w kierunku terenu oznaczonego 7U, 

 b) wykonanie zatoki i postawienie tymczasowego obiektu budowlanego o wymiarach   
 max. 3.5 x 4.5 m związanego z  obsługą komunikacji miejskiej.  
 

44. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
     W1 lokalizacja zjazdu orientacyjna. 
   1) Ustala się: wykonanie zjazdu z terenu 2U na drogę KDZ ,  
   2)Dopuszcza się: korektę miejsca wjazdu do 15,0 m. 

 
45. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem : 
     W2 lokalizacja zjazdu orientacyjna 
   1) Ustala się: zjazd z terenu  3U i 4U na drogę KDZ  
   2) Dopuszcza się: korektę miejsca wjazdu do 15,0 m . 
 
46. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami : 
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      1E, 2E teren pod lokalizację stacji transformatorowych 15/04kV. 
    1) Ustala się  teren pod lokalizacje stacji o wymiarach 5,0 x 5,0 m.  
    2) Dopuszcza się zmianę lokalizacji terenu pod stacje. 

 
 47. Określa się następujące zasady przeznaczenia terenów oznaczonych symbolami: 
      1EA, 2EA  teren lokalizacji istniejących  stacji transformatorowych 15/04kV. 
    1) Ustala się utrzymać dotychczasową lokalizację stacji transformatorowych:  
      1EA( S-1645 ” NARUTOWICZA”) ; 2EA (S-1990 „ 9-GO MAJA52”). 
    2) Dopuszcza się likwidację stacji. 

 
                                               PRZEPISY KOŃCOWE 
 
     § 5. 1.Zgodnie z art.15 ust.2, pkt 12 i art.36 ust.4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów objętych planem ustala się jednorazową 
opłatę  za wzrost wartości nieruchomości w wysokości :  

1) dla terenów miejskich i terenów przeznaczonych pod drogi publiczne  -  0 % 
2) dla terenów pozostałych 30 %. 
 

     § 6. Stwierdza się zgodność miejscowego planu 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  2003r.  
 
     §7.  Wykonanie Uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta. 
 
     § 8.  Uchwała wchodzi w  życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku         
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 
Uwaga : załącznik nr1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania. 

           
                
                                                    
 
 

     Załącznik nr 2 
                                                                            do uchwały nr LXXI/847/2006 
                                                                           Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

                                                                     z dnia 31 maja 2006 roku 
 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag. 

 
 

 
Uwag nie wniesiono. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr LXXI/847/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006 roku 

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

1.Budowa dróg: 
                  1.  droga KDZ – droga publiczna zbiorcza, gminna, 

• realizacja drogi ze środków miasta Gorzowa Wlkp., 
• planowany termin wykonania – po roku 2010. 

                 2. droga 1KDL – droga publiczna lokalna, gminna, 
• realizacja drogi ze środków miasta Gorzowa Wlkp., 
• termin wykonania – po roku 2010. 

                 3. droga 2KDL – droga publiczna lokalna, gminna, 
•   realizacja drogi ze środków miasta Gorzowa Wlkp., 
•   termin wykonania drogi 2006 rok z dopuszczeniem wykonania oświetlenia w 
2007 roku. 

                  4.   droga 2KDD – droga publiczna dojazdowa, gminna, 
• realizacja drogi ze środków miasta Gorzowa Wlkp., 
• częściowe wykonanie drogi – odcinek w rejonie ul. Witosa w 2006 roku, 
• planowany termin wykonania – po po roku 2010. 

                 5. drogi KDD – drogi publiczne dojazdowe, gminne, 
• realizacja dróg ze środków miasta Gorzowa Wlkp., 
• planowany termin wykonania – po roku 2010. 

2.Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 
• sieć w ul. Grabskiego – planowane wykonanie w 2006 roku ze środków m. 

Gorzowa Wlkp., 
• pozostała niezbędna sieć kanalizacji sanitarnej w tym rejonie przewidziana 

do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej przy 25 % zostanie pokryty ze środków budżetu miasta 
Gorzowa Wlkp. przy ewentualnym wsparciu z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub dotacji z Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 

     3.Budowa wodociągu 
• sieć w ul. Grabskiego – planowane wykonanie w 2006 roku ze środków 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
• pozostała niezbędna sieć wodociągowa w tym rejonie przewidziana do 

realizacji przy współudziale środków z Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej przy zakładanym stopniu dofinansowania ok. 75%, wkład 
strony polskiej w wysokości ok. 2% zostanie pokryty ze środków budzetu 
miasta Gorzowa Wlkp. lub ze środków Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
kanalizacji Sp. z o.o., 

• planowany termin wykonania inwestycji – 2011 rok. 
  4.Sieć energetyczna, telekomunikacyjna i gazociągi realizowane będą przez 
przedsiębiorstwa posiadające koncesję w ramach środków własnych. 
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Poz. 693 

 
Uchwała nr LXXI/848/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006 r. 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w obszarze po prawej stronie ulicy Kostrzyńskiej 
w kierunku Bogdańca 

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

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

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w obszarze po prawej stronie ulicy Kostrzyńskiej w 
kierunku Bogdańca 

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

§ 3. 1. Przedmiotem opracowania planu jest wprowadzenie zasad zabudowy i 
zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na funkcje usługowe, wynikające z 
istniejących warunków przestrzennych i zgłoszonych wniosków. 

2. Zakres ustaleń planu: 
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
c) zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego; 
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 

linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

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

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

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

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

k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenów; 
l) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4.  

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta w Gorzowie Wlkp.  

 

 
 

83



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 6 (151) / 2006 

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

Przewodniczący Rady Miasta 

      Mieczysław Kędzierski 

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

Poz. 694 
 

Uchwała Nr LXXI/849/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 maja 2006 roku. 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. na północ od ul. Myśliborskiej. 

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

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

§ 1. W uchwale nr LV/ 640 /2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2005 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. na północ od ul. Myśliborskiej, 
wprowadza się następujące zmiany: 
w § 3 ust. 1:  
pkt a) otrzymuje brzmienie: 
    “a) w terenie oznaczonym nr 1: wprowadzić zmiany ustaleń związanych z likwidacją  
istniejącejlinii elektroenergetycznej i przeniesienie jej wzdłuż projektowanej drogi oznaczonej 
symbolem KG lub w jej sąsiedztwo. Teren ten powiększa się obszary oznaczone symbolami: 
          2KG; ZD; 1KL; 2KL; IK3; 2ZP2; 2MW1; 3MW1; 1MW1; 1ZP2; 1ZP1; ZC,1TU1 
  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta w Gorzowie Wlkp.  
 

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

                                                                               Przewodniczący Rady Miasta 
 

                                                                                 Mieczysław Kędzierski 
 
 

Uwaga : załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania. 
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Poz. 695 
 

Uchwała nr LXXI/850/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 maja 2006r. 
 

w sprawie uchwalenia ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Gorzów Wlkp. 
na lata 2006 – 2009” 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162 poz. 1568  ze 
zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Przyjmuje się do realizacji ,,Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta 
Gorzów Wlkp. na lata 2006 – 2009” zaopiniowany pozytywnie przez Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
                                                  
                                                                               Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                    Mieczysław Kędzierski

 
 
Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LXXI/850/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006r. 

 
 

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
DLA MIASTA GORZOW WLKP. 

NA LATA 2006 - 2009 

 

§ 1 

Opiece nad zabytkami w mieście Gorzowie Wlkp. podlegają: 
I. Obiekty wpisane do rejestru zabytków: 
1.Katedra ul. Chrobrego (nr rejestru 1/76 z dnia 19.10.1976) 
2.Mury Miejskie ul. Zabytkowa (nr rejestru 2/76 z dnia 21.10.1976) 
3.Spichlerz ul. Fabryczna 1 (16/76 z dnia 22.10.1976) 
4.Kościół p.w. Królowej Polski ul. Poznańska (89/76 z dnia 9.11.1976r.) 
5.Pałacyk wraz z zespołem – Kordegarda i park ul. Wał Okrężny (126/76 z dnia 10.11. 1976) 
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6.Pałacyk ul. Teatralna 30 (211/76 z dnia 7.12.1976) 
7.Willa ob. muzeum z oficyną i parkiem ul. Warszawska (240/79 z dnia 22.03.1976) 
8.Kościół p.w. św. Stanisława ul. Plac Staromiejski (253/79 z dnia 27.04.1979) 
9.Kościół p.w. św. Krzyża ul. Warszawska (261/79 z dnia 20.07. 1979) 
10.Kamienica ul. Obotrycka 8 (322/84 z dnia 17.06 1984) 
11.Stodoła ob. Archiwum Państwowe ul. Grottgera 24/25 (323/90 z dnia 17.12.1990) 
12.Park Krajobrazowy i szpital ul. Walczaka (332/01 z dnia 29.08.2001) 
13.Willa ul. Sikorskiego 107 (333/89 z dnia 19.09.1989) 
14.Pałacyk ul. Kobylogórska 77 (355/91 z dnia 3.01 1991) 
15.Założenie pałacowo - parkowe ul. Kobylogórska 77 (356/91 z dnia 3.01.1991) 
16.Szkoła Nr 1 ul. Dąbrowskiego 23 (363/91 z dnia 17.05.1991) 
17.Spichlerz ul. Grobla 1 (366/91 z dnia 2.09.1991) 
18.Zespół architektoniczny ul. Grottgera 24/25 (367/91 z dnia 2.09.1991) 
19.Cmentarz katolicki ul. Warszawska (368/91 z dnia 9.09.1991) 
20.Willa ul. Borowskiego 29 (370/91 z dnia 23.10.1991) 
21.Dom mieszkalny ul. Woskowa 1c (372/91 z dnia 6.11.1991 ) 
22.Kamienica ul. Łokietka 22 (376/91 z dnia 12.12.1991) 
23.Kamienica ul. Łokietka 23 (377/91 z dnia 12.12.1991) 
24.Kamienica ul. Łokietka 20a (378/91 z dnia 12.12.1991) 
25.Willa ul. Borowskiego 28 (387/92 z dnia 24.03.1992) 
26.Kamienica ul. Jagiełły 3 (392/92 z dnia 13.05.1992) 
27.Kamienica ul. Sikorskiego 106 (395/92 z dnia 14.05.1992) 
28.Kamienica ul. Krzywoustego 1 (399/92 z dnia 1.06.1992) 
29.Kamienica ul. Spichrzowa 4 (401/92 z dnia 27.05.1992) 
30.Kamienica (narożna) ul. Spichrzowa 4 (402/92 z dnia 27.05.1992) 
31.Kamienica ul. Łokietka 26 (405/92 z dnia 24.06.1992) 
32.Budynek szkoły – sala gimnastyczna ul. 30-go Stycznia 29 (418/93 z dnia 22.12.1993) 
33.Kamienica ul. Obotrycka 9 (422/93 z dnia 30.07.1993) 
34.Klasztor ul. Bracka 7 (423/93 z dnia 29.12.1993) 
35.Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej ul. Strażacka 97 (424/94 z dnia 29.03.1994) 
36.Budynek szkolny ul. 30-go Stycznia 29 (427/94 z dnia 8.04 1994) 
37.Kościół p.w. Chrystusa Króla ul. Grobla/Woskowa (429/94 z dnia 18.11.1994) 
38.Willa ul. Kazimierza Wielkiego 1 (439/97 z dnia 1.07.1997) 
39.Kamienica ul. Sikorskiego 7 (440/97 z dnia 15.07.1997) 
40.Kamienica ul. Chrobrego 33 (441/97 z dnia 1.08.1997) 
41.Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP ul. Mieszka I 59  (444/98 z dnia 30.03.1998) 
42.Willa ul. Składowa 11 (448/98 z dnia 27.04.1998) 
43.Budynek szkolny ul. Teatralna 25 (449/98 z dnia 14.12. 1998) 
44.Teatr ul. Teatralna 9 (2151/71 z dnia 4.05.1971) 
45.Aleja Lipowa ul. Walczaka (2155/74 z dnia 1.06.1974) 
46.Kamienica ul. Hawelańska 11 (L-35/00 z dnia 13.07.2000) 
47.Willa ul. Nadbrzeżna 1 (L-37/00 z dnia 11.12.2000) 
48.Kamienica ul. Łokietka 17 (L-45/01 z dnia 7.05.2001) 
49.Kamienica ul. Łokietka 16 (L-46/01 z dnia 7.05.2001) 
50.Kamienica ul. Łokietka 18 (L-47/01 z dnia 1.06.2001) 
51.Kamienica ul. Kos. Gdyńskich 92 (L-22 z dnia 16.05.2002) 
52.Budynek szkolny ul. Przemysłowa 22 (L-33 z dnia 16.05.2002) 
53.Zespół Szpitala Dziecięcego ul. Walczaka 16 (L-63 z dnia 03.10.2002) 
54.Zespół poczty i telegrafu ul. Pocztowa 15,17,19/ul. Strzelecka 25 (L-69 z dnia 1.04.2003) 
55.Kamienica ul. Kosynierów Gdyńskich 75 (L150/A/04 z dnia 28.09.2004r.) 
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56.Cmentarz żydowski ul. Gwiaździsta (L-194/A z dnia 23.02.2006r.) 
57.Budynek dawnego ratusz ul. Obotrycka 14-16 (L-195/1-2/A z dnia 27.02.2006r.) 
II. Obiekty objęte ochroną konserwatorską w gminnej ewidencji zabytków: 
Ochronie konserwatorskiej podlegają wszystkie obiekty z terenu Miasta Gorzowa Wlkp. 
uwzględnione w opracowaniu: ,,Gminna Ewidencja Zabytków”, stan na 31.10.2005r., 
Gorzów Wlkp. 
III. Archeologiczne 
Teren Miasta Gorzowa Wlkp. został przebadany powierzchniowo w ramach 
Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) - wyniki badań są dostępne do wglądu w Delegaturze 
Wojewódzkiego Urzędu 0chrony Zabytków w Gorzów Wlkp. 

 
§ 2 

Ustala się następujące zasady ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków i 
podlegających ochronie konserwatorskiej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.: 
1) wszystkie działania związane z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków lub 
znajdującymi się w strefach ochrony konserwatorskiej w tym także zmiany własności, funkcji 
i przeznaczenia powinny uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z 
Porozumieniem z dnia 7 czerwca 2004r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Miastem Gorzów 
Wlkp. w sprawie przejęcia kompetencji z zakresu właściwości Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków przez Miasto Gorzów Wlkp. (D.U.W.L. nr 42 poz. 772 z 2004r.); 
2) wszystkie działania związane z obiektami podlegającymi ochronie konserwatorskiej  lub 
znajdującymi się w strefach ochrony ekologicznej i strefach ekspozycji obiektów powinny 
uzyskać opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków; 
3) parki wpisane do rejestru zabytków i podlegające ochronie konserwatorskiej powinny być 
w całości użytkowane przez jednego użytkownika w sposób wykluczający ich dewastację; 
wprowadza się zakaz wtórnych podziałów własnościowych; 
4) na terenie parków wpisanych do rejestru zabytków należy wprowadzić zakaz wyrębu oraz 
dokonywania nowych nasadzeń drzew bez zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków; 
5) dla terenów przylegających do granic parków należy przyjąć zasadę zagospodarowania 
zapewniającego właściwą ich ekspozycję; w strefach ekspozycji parków, wzdłuż szlaków 
komunikacji kołowej wyklucza się realizację zabudowy mogącej pogorszyć ich ekspozycję 
6) obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji z 
zachowaniem obecnej i projektowanej funkcji do wartości obiektu; 
7) nowa zabudowa powinna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w 
zakresie rozplanowania, skali i bryły zabudowy przy założeniu harmonijnego współistnienia 
elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami 
współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej; nie może ona dominować nad 
zabudową historyczną, wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już 
związki przestrzenne i planistyczne; 
8) na terenie cmentarzy należy prowadzić wszelkie działania zmierzające do zachowania, 
porządkowania i rewaloryzacji nagrobków; dla terenów przylegających do granic cmentarza 
należy przyjąć zasadę zagospodarowania zapewniającą właściwą jego ekspozycję; dla 
terenów cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków wprowadza się zakaz wyrębu drzew i 
dokonywania nowych nasadzeń bez zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków; 
9) dla obiektów archeologicznych wszelkie działania prowadzić w obrębie następujących 
stref: 

a) strefa ochrony czynnej - obejmuje stanowiska i obiekty wpisane do rejestru zabytków 
z przeznaczeniem do trwałego zachowania wraz z krajobrazem kulturowym, którego 
część stanowią. Wszelka działalność inwestycyjna w obrębie strefy podlega 
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uzgodnieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie 
planowania, projektowania i wykonawstwa i jest podporządkowana jego wytycznym; 

b) strefa archeologicznej ochrony biernej - strefa archeologicznej ochrony 
konserwatorskiej obejmująca stanowisko lub stanowiska archeologiczne (ślady 
osadnictwa, osady, cmentarzyska, stanowiska produkcyjne) zdefiniowane w art. 3 pkt 
4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. Nr 162, poz. 1568) i objęte ochroną prawną na podstawie art. 6 ust.1 pkt 3 tej 
ustawy, znane z badań Archeologicznego Zdjęcia Polski, danych bibliograficznych  
i archiwalnych oraz inspekcji terenowych. Zasięg strefy został określony wraz  
z zakresem potencjalnego oddziaływania odnotowanych w terenie faktów osadniczych 
na krajobraz kulturowy. Strefa wprowadza zakaz dewastacji terenu poprzez wybiórkę 
piasku i analogiczne formy zmiany jego ukształtowania. Wszelka działalność 
inwestycyjna w obrębie strefy podlega uzgodnieniu z Lubuskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków na etapie planowania, projektowania i wykonawstwa i jest 
podporządkowana jego wytycznym; 

10) wszelkie inwestycje powinny być w miarę możliwości lokalizowane poza stanowiskami 
archeologicznymi; 
11) na terenie stanowisk archeologicznych inwestycje wymagające prac ziemnych będą 
możliwe po przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań wykopaliskowych i po 
uzyskaniu decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 
12) na obszarze ochrony stanowisk archeologicznych niezbędne jest ustalenie na czas prac 
ziemnych nadzoru archeologicznego i uzyskanie decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 

§ 3 
Opieka nad zabytkami jest sprawowana przez ich właścicieli lub posiadaczy i polega  
w szczególności na zapewnieniu warunków: 
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku, 
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, 
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, 
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, 
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii 
i kultury. 

§ 4 
Miasto Gorzów Wlkp. będzie wspierać działania właścicieli lub posiadaczy a także 
podejmować samodzielne działania w celu: 
1) zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenia do poprawy stanu ich 
zachowania, 
2) wyeksponowania poszczególnych zabytków i oraz walorów krajobrazu kulturowego, 
3) zwiększenia atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i 
edukacyjnych, 
4) wspierania inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 
zabytkami, 
5) realizacji przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 
zabytkami, 
6) zapobieżenia dewastacji ujawnionych stanowisk archeologicznych. 

§ 5 
Rada Gminy corocznie w uchwale budżetowej określi wysokość środków przeznaczonych na 
dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru
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Poz. 696 
 

Uchwała Nr LXXI/851/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 maja 2006r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej.  
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 20 października 1994r. o 
specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123 poz.600 ze zm.) uchwala się, co następuje:  
 
 § 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej na obszarze          
o powierzchni 51,9198ha położonym w Gorzowie Wlkp. przy ul.Szczecińskiej, obręb 7, 
obejmującym niezabudowane nieruchomości stanowiące własność: 
- Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin     

o łącznej powierzchni 40,8584ha, w skład których wchodzą działki gruntu Nr: 251/3, 
251/185 i 254, 

- Miasta Gorzowa Wlkp. o łącznej powierzchni 11,0614ha, w skład których wchodzą 
działki gruntu Nr 6/3, 7/3, 30/3, 31/1, 32/3, 253/2, 261/1, 261/2, 262/57, 262/60 i 262/65. 

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

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski
 

Poz. 697 
 

Uchwała nr LXXI/852/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 maja 2006r. 
 

w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu niektórych dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp.  
kategorii dróg krajowych. 

  
 Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 
samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1592 ze zmianami), art.5 ust.2 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.nr 204 z 2004r. poz. 2086 ze 
zmianami) uchwala się co następuje: 
 

§1. Opiniuje się pozytywnie pozbawienie ul. Pomorskiej (od ul. Podmiejskiej do  
ul. Walczaka) oraz ul. Walczaka (od ul. Pomorskiej do Ronda Gdańskiego) kategorii drogi 
krajowej. 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski  
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Poz. 698 

 
Uchwała nr LXXI/853/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006r. 

 
w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp.  kategorii dróg 

gminnych. 
  

 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2 i art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U.Nr 142 z 2001r., poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art.4 ust. 1 pkt 
6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001r. 
poz.1592 ze zmianami), art.7 ust.2 oraz art.10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz.U.nr 204 z 2004r. poz.2086 ze zmianami) uchwala się co następuje: 
 

§1.  Pozbawia się ulice Łukasińskiego i Bierzarina leżące w ciągu drogi nr 100706F, 
kategorii drogi gminnej. 

 
§2. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 

i wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Transportu i 
Budownictwa w sprawie zaliczenia wymienionych odcinków dróg do kategorii dróg 
krajowych.  

   
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Mieczysław Kędzierski  

Poz. 699 
 

Uchwała nr LXXI/854/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 maja 2006r. 
 

 sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu niektórych dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp. do 
kategorii dróg krajowych. 

  
 Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 
samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1592 ze zmianami), art.5 ust.2 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.nr 204 z 2004r. poz. 2086) 
uchwala się co następuje: 
 

§1. Opiniuje się pozytywnie zaliczenie odcinka drogi wojewódzkiej – ul. Podmiejska 
(od ul. Pomorskiej do Ronda Sybiraków ) oraz odcinka drogi gminnej – ul. Bierzarina  
i  ul. Łukasińskiego,  do kategorii dróg krajowych. 

 
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski  
 

 
 

90



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 6 (151) / 2006 

Poz. 700 
 

Uchwała nr LXXI/855/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 maja 2006r. 
 

w sprawie zaliczenia  niektórych dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp. do kategorii dróg 
powiatowych. 

  
Na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity-Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1592 ze zmianami), art. 18 ust.2 pkt 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity- Dz.U.Nr 142 z 
2001r., poz. 1591 ze zmianami) i art.6a ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (Dz.U.nr 204 z 2004r. poz.2086 ze zmianami) uchwala się co następuje: 
 

§1.  Zalicza  się  do  kategorii  dróg powiatowych następujące odcinki ulic w 
Gorzowie Wlkp.: 
-  ul. Pomorska   (od ul.Podmiejskiej do ul.Walczaka), 
-  ul.Walczaka (od ul.Pomorskiej do Ronda Gdańskiego)  

 
§2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 

i wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Transportu i 
Budownictwa w sprawie pozbawienia wymienionych odcinków dróg kategorii dróg 
krajowych.  

 
 Przewodniczący Rady Miasta 
 
     Mieczysław Kędzierski   

 
Poz. 701 

 
Uchwała nr LXXI/856/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze 

 
 Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza  
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze 
zmianami) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1 Na wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w załączniku do uchwały  
Nr LXXVII/767/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie 
podziału gminy na okręgi wyborcze wprowadza się następującą zmianę: 
 

1) zmienia się granice okręgów wyborczych numer 4 i 5 poprzez przeniesienie ulicy 
Batalionów Chłopskich z okręgu wyborczego 4 do okręgu wyborczego numer 5. 
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§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

 § 3 Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu  
i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. 
 
 § 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 
i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
 § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 

Poz. 702 
 

Uchwała Nr LXXI/857/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 maja 2006 r. 
 

w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej na remonty budynków mieszkalnych  
położonych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 
 

Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co 
następuje. 

  
§ 1.1. Uchwała dotyczy finansowania remontów wykonywanych na nieruchomościach 

wspólnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. 
Nr 80, poz.903 ze zm.). 
2. Uchwałę stosuje się do właścicieli lokali wykupionych od Miasta Gorzowa Wlkp. 
tworzących wspólnotę mieszkaniową.  
3. Pod pojęciem wspólnoty mieszkaniowej rozumie się wspólnotę w rozumieniu ustawy, o 
której mowa w ust.1, zwanej dalej wspólnotą. 

  
§ 2.1. Wspólnocie mieszkaniowej może być udzielana pomoc finansowa na 

przeprowadzanie remontów nieruchomości wspólnej. 

2.Pomoc finansowa, o której mowa w ust.1 może być udzielona tylko w przypadku nie 
zalegania przez właścicieli lokali z opłatami bieżącymi. 

 
§ 3.1. Pomocą finansową mogą być objęte remonty o istotnym znaczeniu dla 

nieruchomości lub dla bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności wynikających z 
przeprowadzonej ekspertyzy stanu technicznego budynku oraz decyzji organu nadzoru 
budowlanego. 
2.Remonty, o których mowa w ust.1 mogą być sfinansowane do 100% przez Miasto Gorzów 
Wlkp. 
3. Renowację elewacji frontowych budynków wspólnotowych można przeprowadzać na koszt 
Miasta Gorzowa Wlkp. pod warunkiem, że renowacja pozostałych ścian wraz ociepleniem - 
gdy zachodzi taka potrzeba – nastąpi na koszt wspólnoty. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Mieczysław Kędzierski 

 
 

 
Poz. 703 

 
Uchwała Nr LXXI/858/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 maja 2006r. 

 
w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
 Na podstawie art.19 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 
2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rady Miasta Gorzowa Wlkp. przyjęła rezygnację Pana Mieczysława 
Kędzierskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
 
       Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

        Zbigniew Żbikowski 

 
Poz. 704 

 
Zarządzenie nr 1953/I/2006 

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 kwietnia 2006 roku. 

  
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 

 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę              513.520,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        513.520,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        513.520,00 
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Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia          65.220,00 
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami         65.220,00 
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie         6.000,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 
zadań własnych powiatu             6.000,00 
 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej       141.000,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)      141.000,00 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność       301.300,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)      260.300,00 
§ 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego           41.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę     513.520,00 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej                          481.520,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        481.520,00 
Rozdział 85203 – Ośrodek wsparcia         65.220,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych          65.220,00 
 
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie        6.000,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników         6.000,00 
 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej      141.000,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników      141.000,00 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność       269.300,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne        260.300,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia           5.000,00 
§ 4220 – zakup środków żywności            3.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych               1.000,00 
Ośrodek Wsparcia Rodziny           32.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          32.000,00 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność         32.000,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe           3.000,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         28.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych            1.000,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

 
 

Prezydent Miasta  
 

Tadeusz Jędrzejcza
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Poz. 705 
 

Zarządzenie nr 1979/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 maja 2006 roku. 
 

w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
 

 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę                505.860,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości          505.860,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie            24.000,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe           24.000,00 
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami            24.000,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza        444.060,00 
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży           8.250,00 
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami             8.250,00 
 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów      435.810,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)       435.810,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       37.800,00 
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby      25.000,00 
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami          25.000,00 
 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność         12.800,00 
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami          12.800,00 
 
  § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   505.860,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      423.812,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów     423.812,00 
§ 3240 – stypendia dla uczniów       423.212,00 
 
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów              600,00 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
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Wydział Edukacji           11.998,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza       11.998,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów      11.998,00 
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 
oświaty             4.960,00 
§ 3240 – stypendia dla uczniów         6.448,00 
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów            590,00 
 
Szkoła Podstawowa nr 1        70.050,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        24.000,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe                  24.000,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników      12.672,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne        2.197,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy             310,00 
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      7.500,00 
§ 4300 -  zakup usług pozostałych          1.321,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza        8.250,00 
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży        8.250,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne           145,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy               20,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe         3.585,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia            500,00 
§ 4220 – zakup środków żywności          2.000,00 
§ 4300 -  zakup usług pozostałych          2.000,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                37.800,00 
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby               25.000,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne           695,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy               98,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe         7.207,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         4.000,00 
§ 4220 – zakup środków żywności          3.000,00 
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        3.000,00 
§ 4300 -  zakup usług pozostałych          7.000,00 
 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność       12.800,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne           405,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                57,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                  10.738,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         1.200,00 
§ 4300 -  zakup usług pozostałych             400,00 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 1979/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 17 maja 2006 roku 

 
Zwiększa się  
Dział 854, rozdział 85415 
 

Jednostka § 3240 § 3260 Razem 
Szkoła Podstawowa nr 1 24 552 600 25 152 
Gimnazjum nr 9 8 432  8 432 
Szkoła Podstawowa nr 4 14 384  14 384 
Gimnazjum nr 4 9 176  9 176 
Szkoła Podstawowa nr 5 15 128  15 128 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 21 824  21 824 
Gimnazjum nr 7 14 880  14 880 
Gimnazjum nr 1 7 440  7 440 
Szkoła Podstawowa nr 9 10 230  10 230 
Szkoła Podstawowa nr 10 20 832  20 832 
Szkoła Podstawowa nr 11 6 944  6 944 
Szkoła Podstawowa nr 12 4 464  4 464 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 28 768  28 768 
Szkoła Podstawowa nr 15 12 152  12 152 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 23 064  23 064 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 33 232  33 232 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 25 048  25 048 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 10 664  10 664 
Zespół Szkół Specjalnych nr 14 5 952  5 952 
Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 2 976  2 976 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 5 828  5 828 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 2 480  2 480 
IV Liceum Ogólnokształcące 2 480  2 480 
V Liceum Ogólnokształcące 10 168  10 168 
Zespół Szkół Elektrycznych 7 192  7 192 
Zespół Szkół Mechanicznych 15 872  15 872 
Zespół Szkół 14 446  14 446 
Zespół Szkół Budowlanych 13 020  13 020 
Zespół Szkół Ekonomicznych 10 912  10 912 
Zespół Szkół Gastronomicznych 7 440  7 440 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształ. 7 936  7 936 
Zespół Szkół Ogrodniczych 2 480  2 480 
Zespół Szkół Odzieżowych 11 160  11 160 
Zespół Szkół Sportowych 8 184  8 184 
Liceum Plastyczne 1 488  1 488 
Centrum Kształcenia Zawodowego  1 984  1 984 
Razem  423 212 600 423 812 
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Poz. 706 

 
Zarządzenie nr 1993/I/2006 

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 maja 2006 roku. 

 
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 

 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   19.040,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        19.040,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        19.040,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej      19.040,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu         19.040,00 
 
 § 2. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   19.040,00 
Dom Pomocy Społecznej nr 1        16.320,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        16.320,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej      16.320,00 
§ 4270 – zakup usług remontowych        16.320,00 
 
Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”      2.720,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          2.720,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej        2.720,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych          2.720,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
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      INFORMACJE 

 
Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta  

Grażyna Wojciechowska 
Zbigniew Żbikowski 

Arkadiusz Marcinkiewicz 
każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 

 
Prezydent Miasta 

Tadeusz Jędrzejczak 
pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500 

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Tadeusz Jankowski 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Zofia Bednarz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Ewa Piekarz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Sekretarz Miasta 

Ryszard Kneć 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Skarbnik Miasta 

Małgorzata Zienkiewicz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 

 

Wydawca: Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 
Redaktor naczelny: mgr Ryszard Kneć  
Redakcja: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.        Cena  
Skład i druk: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Przedruk dozwolony za podaniem źródła 1,00 zł. 
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