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SPIS  TREŚCI 
 
 

Poz. 380 
Uchwała nr  LII/562/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja  2005 roku.   
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka. 
 
Poz. 381 
Uchwała Nr LII/563/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie 
uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 
dla obszaru położonego na północ od ul Walczaka. 
 
Poz. 382 
Uchwała Nr LII/564/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  23 maja 2005 roku 
w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej  
w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 383 
Uchwała nr LII/565/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 23 maja 2005 
w sprawie przekształcenia publicznych szkół policealnych prowadzonych przez Miasto 
Gorzów Wlkp. 
 
Poz. 384 
Uchwała nr LII/566/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 
w sprawie założenia publicznej Szkoły Policealnej nr 3 w Gorzowie Wlkp. prowadzonej przez 
Miasto Gorzów Wlkp. 
 
Poz. 385 
Uchwała nr LII/567/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 w sprawie 
założenia publicznej Szkoły Policealnej nr 4 w Gorzowie Wlkp.  prowadzonej przez Miasto 
Gorzów Wlkp. 
 
Poz. 386 
Uchwała nr LII/568/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 
w sprawie założenia publicznej Szkoły Policealnej nr 5 w Gorzowie Wlkp. prowadzonej przez 
Miasto Gorzów Wlkp. 
 
Poz. 387 
Uchwała nr LII/569/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 
w sprawie założenia publicznej Szkoły Policealnej nr 9 w Gorzowie Wlkp. prowadzonej przez 
Miasto Gorzów Wlkp. 
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Poz. 388 
Uchwała nr LII/570/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie 
nadania statutu publicznej Szkole Policealnej  nr 1 w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 389 
Uchwała nr LII/571/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie 
nadania statutu publicznej Szkole Policealnej  nr 2 w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 390 
Uchwała nr LII/572/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie 
nadania statutu publicznej Szkole Policealnej  nr 3 w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 391 
Uchwała nr LII/573/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie 
nadania statutu publicznej Szkole Policealnej  nr 4 w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 392 
Uchwała nr LII/574/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie 
nadania statutu publicznej Szkole Policealnej  nr 5 w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 393 
Uchwała nr LII/575/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie 
nadania statutu publicznej Szkole Policealnej nr 6 dla Dorosłych  w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 394 
Uchwała nr LII/576/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie 
nadania statutu publicznej Szkole Policealnej  nr 7 w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 395 
Uchwała nr LII/577/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie 
nadania statutu publicznej Szkole Policealnej  nr 9 w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 396 
Uchwała nr LII/578/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie 
wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej na stanowisko 
dyrektora  Zespołu  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. 

 
Poz. 397 
Uchwała Nr  LII/579/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie 
nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 22 w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 398 
Uchwała Nr LII/580/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach administracyjnych Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
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Poz. 399 
Uchwała nr LII/581/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005r. w sprawie 
wyrażenia opinii o zaliczeniu niektórych dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp. do kategorii 
dróg krajowych. 
 
Poz. 400 
Uchwała nr LII/582/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005r. w sprawie 
wyrażenia opinii o pozbawieniu niektórych dróg na terenie miasta Gorzowa Wlkp.  kategorii 
dróg krajowych. 
 
Poz. 401 
Uchwała Nr LII/583/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 r.                   
zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.  

 
Poz. 402 
Uchwała Nr LII/584/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005r. w sprawie 
wyrażenia zgody na współdziałanie w 2005 roku z samorządami gmin w zakresie 
postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, 
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu  albo zagrażają zdrowiu 
lub życiu innych osób.  
 
Poz. 403 
Uchwała Nr LII/585/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2005 rok. 

 
Poz. 404 
Uchwała Nr LII/586/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 roku  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok.  
 
Poz. 405 
Uchwała Nr LII/587/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  23 maja 2005 roku w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
 
Poz. 406 
Uchwała Nr LII/588/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
 
Poz. 407 
Uchwała Nr LII/589/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  23 maja  2005 roku w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2005 rok. 
 
Poz. 408 
Uchwała Nr LII/590/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2005 rok. 
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Poz. 409 
Uchwała Nr LII/591/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  23 maja  2005 roku w sprawie 
zmian  budżetu  miasta na 2005 rok.  
 
Poz. 410 
Uchwała Nr LII/592/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie 
zmian  budżetu  miasta na 2005 rok.  
 
Poz. 411 
Uchwała LII/593/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  23 maja 2005 roku w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. 

 
Poz. 412 
Uchwała LII/594/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  23 maja 2005 roku w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. 
 
Poz. 413 
Uchwała nr LII/595/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 roku 
w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: 
„Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. – etap I” 
w formie weksla „in blanco” oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się  
egzekucji.  
 
Poz. 414 
Uchwała Nr LII/596/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja  2005 roku w sprawie 
zmian  budżetu  miasta na 2005 rok.  
 
Poz. 415 
Uchwała Nr LII/597/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie 
zmian  budżetu  miasta na 2005 rok.  
 
Poz. 416 
Uchwała LII/598/2005 Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. z dnia  23 maja 2005 roku w sprawie 
zaciągnięcia kredytu.  
 
Poz. 417 
Uchwała Nr LII/599/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gorzowa Wielkopolskiego.               
 
Poz. 418 
Uchwała Nr LII/600/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 23 maja 2005r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 419 
Zarządzenie Nr 1284/I/2005 Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 maja 2005 roku  
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego  budżetu miasta na 2005 rok. 
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AKTY   PRAWNE 
 

 
 

Poz. 380 
 

Uchwała nr  LII/562/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja  2005 roku. 
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 

Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka. 

 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 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity – Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. ze zmianą) oraz Uchwały Nr XVIII/202/2003 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wlkp. obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, po stwierdzeniu zgodności z 
zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp., uchwala się co następuje: 

 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

      § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej 
planem, który obejmuje obszar położony na południe od ul. Walczaka zgodnie z rysunkiem 
planu. 
2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik Nr 2, 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które    
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik Nr 3. 

 
      § 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
1)planie – należy rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 

mowa w §1 ust. 1, 
2)przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie docelowe na 

danym terenie, wydzielone liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach lub 
różnych zasadach zagospodarowania, 

3)przeznaczeniu dopuszczalnym – przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełniają lub 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe,  

4)nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na 
którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych, 

5)ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 
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uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, 
 

     § 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
 planu: 
1)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych sposobach użytkowania,  
2)   symbole określające przeznaczenie terenów, 
3)   nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) granice terenu wzdłuż linii elektroenergetycznych, dla którego należy przestrzegać         
ograniczeń w jego użytkowaniu, 
5)   granica obszaru objętego planem jako granica obowiązywania ustaleń planu. 

 
2.  Pozostałe, nie wymienione w ust.1 elementy rysunku planu, jak np. treść podkładu     
mapowego, mają charakter informacyjny lub orientacyjny i nie są ustaleniami planu. 

§ 4. Ogólne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 
1)  zabudowa na obszarze objętym planem powinna być kształtowana zgodnie z zasadami 

ładu przestrzennego, 
2)    zagospodarowanie ciągów komunikacji kołowej wymaga zachowania warunków p.poż., 
3)   dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia związane z infrastrukturą techniczną 

pod warunkiem zapewnienia dojazdu z drogi publicznej, 
4)   dopuszcza się zmiany nieprzekraczalnych linii zabudowy wzdłuż sieci: 

elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych, określonych w ustaleniach 
szczegółowych, w przypadku ich przebudowy bądź likwidacji – zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

 
        § 5. Ustala się zasady ochrony środowiska przyrodniczego: 
1)  zakaz bezpośredniego odprowadzania ścieków nie oczyszczonych do ziemi, 
2)  odprowadzenie wód opadowych z placów postojowych dla samochodów, z dróg, 

parkingów i stacji benzynowych do kanalizacji deszczowej poprzez separatory substancji 
ropopochodnych zabezpieczających przed przenikaniem do ziemi, 

3)  stosowanie ekologicznych źródeł ciepła w realizowanych obiektach budowlanych, 
4)  wszelkie uciążliwości związane z przeznaczeniem terenów muszą zamknąć się w granicach 

działek, a działalność prowadzona na powyższych terenach nie może powodować 
pogorszenia się komfortu życia mieszkańców ewentualnych siedzib ludzkich będących w 
zasięgu bezpośrednim lub pośrednim oddziaływania przedmiotowych zmian. 

 
        § 6. 1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających 

ulic, 
2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż 

wymienione w pkt 1) terenach, za zgodą właściciela terenu i o ile nie zostaną zakłócone 
podstawowe funkcje tych terenów, 

3) dopuszcza się lokalizację planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia o śr. 250,  wzdłuż 
istniejącego gazociągu relacji Kłodawa – EC Gorzów, w odległości min. 0,2 m od niego 
(na terenie 2 C i 1 P/U), 

4) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię 
elektryczną, odprowadzenia ścieków wymagają uzyskania warunków technicznych od 
właściwych dysponentów sieci, 
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5) przy projektowaniu nowych inwestycji należy unikać kolizji z istniejącymi elementami 
infrastruktury technicznej, w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania należy 
istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych po 
uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci, 

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

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę – dostawę ustala się z istniejącej najbliższej sieci 
wodociągowej zlokalizowanej w ulicach Walczaka i Bierzarina  na zasadach określonych 
w ust. 1, po uzgodnieniu z dysponentem sieci. 

3. Odprowadzenie ścieków bytowych:  
1) planowana sieć prowadzona na zasadach określonych w ust. 1, 
2) do istniejącej sieci w ulicy Walczaka. 
4. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych: 
1) ustala się rozdzielność planowanych sieci deszczowej i sieci ścieków bytowych, 
2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącej w ul. Walczaka i planowanej 

na terenie sieci deszczowej na zasadach określonych w ust. 1, 
3) odprowadzenie wód opadowych z placów postojowych dla samochodów, z dróg i stacji 

benzynowej do kanalizacji deszczowej po wstępnym podczyszczeniu przez separatory 
substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed przenikaniem tych substancji do 
wód gruntowych 

5. W zakresie odprowadzenia ścieków przemysłowych: 
1) ustala się możliwość odprowadzenia ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej pod  

warunkiem zachowania dopuszczalnych przepisami wartości wskaźników 
zanieczyszczeń, 

2) ustala się obowiązek wstępnego podczyszczanie ścieków przemysłowych w przypadku 
przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń. 

Zaopatrzenie w gaz na warunkach dysponenta, z istniejącej sieci gazowej średniego 
ciśnienia w ulicy Walczaka, na zasadach określonych w ust. 1. 

6. Zaopatrzenie w sieci telekomunikacyjne - ustala się podłączenie do istniejących miejskich 
sieci prowadzonych w ulicach i na zasadach określonych w ust. 1 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
1) ustala się zasilanie terenów objętych planem na zasadach określonych w ust. 1 

z istniejącej  stacji transformatorowej 15/04 kV: Bierzarina + GSM  S – 1836, 
oraz z nowoprojektowanych z transformatorem dostosowanym do potrzeb odbiorcy – na 
zasadach określonych w § 4 pkt 3, 

2) dopuszcza się ewentualną przebudowę istniejącej linii o napięciu 220 kV na linię o 
napięciu 400 kV, względnie linię wielotorową, wielonapięciową. 

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło 
1) preferuje wykorzystanie istniejącej sieci ciepłowniczej , 
2) w przypadku indywidualnych źródeł ciepła, zakaz wykorzystania urządzeń i paliw 

powodujących ponadnormatywną emisję zanieczyszczeń. 
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 

 1)  przewidzieć miejsce na lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe, 
       2) dopuszcza się lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach 
            wbudowanych, wentylowanych. 
 
      § 7. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu - obowiązek zapewnienia 
dostępności terenów i obiektów o charakterze publicznym osobom niepełnosprawnym. 
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      § 8. Ustala się w zakresie ochrony konserwatorskiej: 
2.W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych i ziemnych przedmiotu, który posiada 

cechy zabytku, należy: 
1)niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta oraz powiadomić organ Służby Ochrony 

Zabytków 
2)zabezpieczyć odkryty przedmiot, 
3)wstrzymać roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez 

Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń. 
 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

 
      § 9. 1. Dla terenu o symbolu 1P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów w podstrefie ekonomicznej ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność produkcyjna, składów i      

magazynów, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne bezpośrednio związane z prowadzoną 

działalnością produkcyjną (do 30% łącznej powierzchni użytkowej budynków na 
działce). 

2. Dopuszcza się lokalizację: 
1) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, 
2) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec   
     przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, 
3) elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi, 
4) masztów oraz wież telefonii komórkowej. 
 
3.  Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) wysokość obiektów produkcyjnych i magazynowo-składowych dostosowana do wymogów 
techniczno-technologicznych nie powinna przekroczyć wysokości 15 m licząc od poziomu 
terenu do kalenicy dachu, 
2) dachy budynków produkcyjnych i magazynowo-składowych dostosowane do wymogów 
techniczno-technologicznych, 
3) w zagospodarowaniu terenów,  w ramach własnej działki ustala się obowiązek zapewnienia 
placów manewrowych, odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów 
użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsc dla 
niepełnosprawnych, 
4) w ramach terenu o symbolu 1P wprowadza się obowiązek zapewnienia obsługi 
wydzielonych działek drogami wewnętrznymi lub na zasadach służebności, 
5) ustala się 80% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i 
powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze), 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu (20 m od gazociągu, 4 m od 1 KDd). 
7) dopuszcza się podział terenów na działki budowlane o minimalnej powierzchni 0,5 ha (z 
wyłączeniem działek wydzielanych pod drogi wewnętrzne i parkingi) z zapewnieniem 
dojazdu drogą wewnętrzną szerokości minimum 12 m oraz możliwości doprowadzenia 
kompletnego uzbrojenia technicznego; w przypadku podziału terenu zabudowanego 
wydzielone fragmenty budynku powinny stanowić odrębną całość techniczno-użytkową, 
8) dopuszcza się realizację jednego obiektu budowlanego zabudowy podstawowej na dwóch 
lub więcej graniczących ze sobą działkach budowlanych bez konieczności ich wcześniejszego 
łączenia, 
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9) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działki budowlanej w przypadku, 
gdy graniczące działki należą do jednego właściciela, 
10) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych 
w ust. 3, pkt. 1-2. 
11) dopuszcza się rozbiórkę istniejącej zabudowy, 
12) ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko- w granicach działki. 
 
4. Dojazd do terenu 1 P drogą wewnętrzną KDW od strony drogi publicznej KDG.  

 
    § 10. 1. Dla terenów o symbolu  1P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność produkcyjna, składów  
    i magazynów, 
2)   przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne (do 40% łącznej powierzchni użytkowej 
    budynków na działce). 
2.  Dopuszcza się lokalizację: 
1)   zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, 
2. urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec 
     przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, 
3)  elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi, 
4)  masztów oraz wież telefonii komórkowej, 
5) budowę nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na zasadach określonych w § 4 
pkt.3. 
3.  Zakazuje się: 

 1) zakazuje się na terenie wzdłuż linii elektroenergetycznych o napięciu 220 kV i 400 kV, dla 
którego obowiązują ograniczenia jego użytkowania, lokalizować budynki przeznaczone na 
pobyt ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin na dobę, 

  2)  zakazuje się lokalizacji obiektów w strefie 20 m od istniejącego gazociągu DN 250; PN 
6,3 MPa - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 
1995 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
(Dz. U. z 1995 roku Nr 139, poz.686, załącznik nr 2), 

4.  Nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu: w odległości 
29 m od linii rozgraniczenia drogi KDG. 

5.  Ustala się zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 1 P/U: 
  1) wysokość obiektów produkcyjnych i magazynowo-składowych dostosowana do wymogów 

techniczno-technologicznych nie powinna przekroczyć wysokości 15 m licząc od poziomu 
terenu do kalenicy dachu, 

  2) dachy budynków produkcyjnych i magazynowo-składowych dostosowane do    wymogów 
techniczno-technologicznych, 

3)zagospodarowaniu terenów ustala się obowiązek zapewnienia, w ramach własnej działki 
     placów manewrowych, odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów 
     użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsc dla     
     niepełnosprawnych, 
4) ustala się 80% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy  
    i powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze), 
5) dopuszcza się podział terenów na działki budowlane w oparciu o następujące zasady: 
     a) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1,0 ha, z wyłączeniem 

działek wydzielanych pod drogi wewnętrzne i parkingi, 
     b) do działek musi być zapewniony dojazd drogami wewnętrznymi o szerokości minimum 

12m  oraz możliwości doprowadzenia kompletnego uzbrojenia technicznego, 
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6) dopuszcza się przebudowę linii średniego napięcia 15 kV na warunkach technicznych 
     właściciela sieci, 
7) na terenie wzdłuż   linii elektroenergetycznych o napięciu 400 kV i 220 kV, dla którego 
    obowiązują ograniczenia jego użytkowania, dopuszcza się lokalizację obiektów 
związanych z działalnością gospodarczą, w których pobyt ludzi nie przekracza 8 godzin 
przy spełnieniu wszystkich wymagań Polskiej Normy PN-E-05100-1 z marca 1998 r. 
    „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”. W tych 
przypadkach konieczne jest uzgodnienie warunków lokalizacji projektowanych obiektów 
z właścicielem przedmiotowej  linii. 
8)  należy przewidzieć wykonanie pasa zieleni izolacyjnej od terenów 1 MW i 1 U, 
9)  ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko- w granicach działki. 
6.  Dojazd do terenu 1 P/U  od strony ulic: KDG (Walczaka) i 1 KDd.  
7)  Przedstawiona linią przerywaną sieć dróg dojazdowych – KDd i wewnętrznych –    KDw  

nie jest obowiązująca. 
 

§ 11. 1. Dla terenów o symbolu  2 P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność produkcyjna, składów i   
magazynów, 

  2)  przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne (do 40% łącznej powierzchni użytkowej 
budynków na działce). 

2.  Dopuszcza się lokalizację: 
1)  zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, 
2) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec 
      przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, 
3)  elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi, 
4)  masztów oraz wież telefonii komórkowej, 
3.  Zakazuje się na terenie wzdłuż linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV, dla którego 
    obowiązują ograniczenia jego użytkowania, lokalizować budynki przeznaczone na pobyt 
ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin na dobę, 
4.Nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu (20 m od 
     gazociągu, 15 m od 1 KDd). 
5.  Ustala się zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 2 P/U: 
1)  wysokość obiektów produkcyjnych i magazynowo-składowych dostosowana do 

wymogów techniczno-technologicznych nie powinna przekroczyć wysokości 15 m licząc 
od poziomu terenu do kalenicy dachu, 

2)  dachy budynków produkcyjnych i magazynowo-składowych dostosowane do    
wymogów techniczno-technologicznych, 

3)  w zagospodarowaniu terenów ustala się obowiązek zapewnienia, w ramach własnej 
działki, odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych 
i przebywających okresowo, w tym również miejsc dla niepełnosprawnych, 

4) ustala się 80% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy  
       i   powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze), 
5)  dopuszcza się podział terenów na działki budowlane w oparciu o następujące zasady: 
       a) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1,0 ha, z wyłączeniem 

działek wydzielanych pod drogi wewnętrzne i parkingi, 
       b) do działek musi być zapewniony dojazd drogami wewnętrznymi o szerokości 

minimum 12 m oraz możliwości doprowadzenia kompletnego uzbrojenia technicznego, 
6)   na terenie wzdłuż   linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV, dla którego 

obowiązują ograniczenia jego użytkowania, dopuszcza się lokalizację obiektów 
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związanych z działalnością gospodarczą, w których pobyt ludzi nie  przekracza 8 godzin 
przy spełnieniu wszystkich  wymagań Polskiej Normy  PN-E-05100-1 z marca 
1998 r. „Elektroenergetyczne linie  napowietrzne. Projektowanie i budowa”. W 
tych przypadkach konieczne jest uzgodnienie warunków lokalizacji projektowanych 
obiektów  z  właścicielem przedmiotowej linii. 

7)  ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko- w granicach działki. 
6. Dojazd do terenu  2 P/U  od strony ulicy 1 KDd.  
 

§ 12. 1. Dla terenów o symbolu  3 P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność produkcyjna, składów  
      i magazynów, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne (do 40% łącznej powierzchni użytkowej 

budynków na działce). 
2.  Dopuszcza się lokalizację: 
1)  zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, 
2)urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec 

przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, 
3)  elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi, 
4)  masztów oraz wież telefonii komórkowej, 
3. Zakazuje się w strefie ograniczonego użytkowania związanego z przebiegiem linii 
elektroenergetycznej o napięciu 110 kV lokalizować budynki przeznaczone na pobyt ludzi 
przez czas dłuższy niż 8 godzin na dobę, 
4.  Ustala się zasady kształtowania zabudowy: 
1) wysokość obiektów produkcyjnych i magazynowo-składowych dostosowana do wymogów 
     techniczno-technologicznych nie powinna przekroczyć wysokości 15 m licząc od poziomu 
     terenu do kalenicy dachu, 
2) dachy budynków produkcyjnych i magazynowo-składowych dostosowane do wymogów 
     techniczno-technologicznych, 
3) w zagospodarowaniu terenów,  w ramach własnej działki ustala się obowiązek zapewnienia 
     placów manewrowych, odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów 
     użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsc dla 
     niepełnosprawnych, 
4) w ramach terenu o symbolu 3P/U wprowadza się obowiązek zapewnienia obsługi 
     wydzielonych działek drogami wewnętrznymi lub na zasadach służebności, 
5) ustala się 80% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i 

powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze), 
6) linie zabudowy wg rysunku planu (11 m od linii energetycznej 110 kV, 16 m od ulicy 1 
KDd), 
7)  dopuszcza się podział terenów na działki budowlane o minimalnej powierzchni 0,5 ha (z 
     wyłączeniem działek wydzielanych pod drogi wewnętrzne i parkingi) z zapewnieniem 
     dojazdu drogą wewnętrzną szerokości minimum 12 m oraz możliwości doprowadzenia 
      kompletnego uzbrojenia technicznego; w przypadku podziału terenu zabudowanego 
      wydzielone fragmenty budynku powinny stanowić odrębną całość techniczno-użytkową, 
8) dopuszcza się realizację jednego obiektu budowlanego zabudowy podstawowej na dwóch 

lub więcej graniczących ze sobą działkach budowlanych bez konieczności ich 
wcześniejszego łączenia, 

9)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę na zasadach określonych w ust. 4, pkt 1-2, 
10) w strefie ograniczonego użytkowania związanego z przebiegiem linii 

elektroenergetycznej o napięciu 110 kV dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z 
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działalnością gospodarczą, w których pobyt ludzi nie przekracza 8 godzin po uzgodnieniu 
warunków lokalizacji projektowanych obiektów z właścicielem przedmiotowej linii. 

11) ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko- w granicach działki. 
5. Dojazd do terenu  3 P/U  od strony ulicy 1 KDd i ul. Bierzarina 
 

§ 13. 1. Dla terenów o symbolu 1 U– tereny zabudowy usługowej  ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność usługowa, 
2)  utrzymanie istniejącego zagospodarowania z dopuszczeniem budowy lub rozbudowy na 

następujących warunkach: 
   a)  ilość kondygnacji – do 3 nadziemnych, 
   b)  dach dwuspadowy lub wielospadowy kryty dachówką, 
   c)  miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własnej działki, 
   d)  nieprzekraczalna linia zabudowy: w odległości 15 m od 1 KDd 

3)  wyklucza się lokalizację nowych usług uciążliwych – mogących wymagać   raportu lub 
wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

4)  zakazuje się podziału działki, z wyłączeniem działek wydzielanych pod drogi 
wewnętrzne i parkingi, 

5)    zakazuje się budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej  
       2000  m2, 
6)    dopuszcza się lokalizację:  
        a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, 
        b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec 
             przeznaczenia podstawowego, 
        c)  miejsc parkingowych i garaży wolnostojących  
2.  Dojazd do terenu  1U od strony ulicy dojazdowej 1 KDd.  
 

§ 14. 1. Dla terenów o symbolu 2 U – tereny zabudowy usługowej ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność usługowa, 
2) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, przebudowy i nadbudowy 

istniejących kubatur na następujących warunkach:  
   a)  ilość kondygnacji – do 3 nadziemnych, 
   b)  dach dwuspadowy lub wielospadowy kryty dachówką, 
   c)  nieprzekraczalna linia zabudowy: w odległości 5 m od 1 KDd, 
   d)  zakaz podziału działki, 

3) dojazd do terenów od strony ulicy KDW. 
 

  § 15. 1. Dla terenów o symbolu 3 U– tereny zabudowy usługowej  ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenów – usługi komercyjne: 
a)  wysokość budynków do 18,0 m od poziomu terenu do górnej powierzchni stropu lub 

stropodachu, 
b)  dojazd na teren od strony drogi 3 KDd, 
c)  uciążliwość usług ograniczyć do granicy własności działki, 
d)  powierzchnia utwardzona i zabudowana do 85% powierzchni działki, 
e)  miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własności działki, 
f)  nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej: 
  -  ul. Walczaka – 15,0 m, 
 -  droga 3 KDd – 10 m 
2) dopuszcza się: 
a) przeznaczenie terenu pod: usługi publiczne, usługi komunikacyjne, zabudowę 

mieszkaniową, działalność produkcyjną, składy, hurtownie, magazyny, 
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b)  budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, 
c)  zwiększenie wysokości, o których mowa w pkt.1 lit.a do 22,0 m jeżeli wynika  ona z 

zastosowania urządzeń technicznych lub przyjętego naświetla, 
d)  wykonanie wjazdu od strony drogi oznaczonej KDW pod warunkiem uzyskania zgody 

właściciela drogi, 
e)  wykonanie ogrodzenia działki. Od strony działek: 141/9, 141/10, 141/11  ogrodzenie 

pełne. Wysokość ogrodzenia do 2,1 m. 
 Ogrodzenie ażurowe – siatka przy uwzględnieniu pkt.3, 
f) dopuszcza się podział terenów na mniejsze działki w oparciu o następujące  zasady: 
 - minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 0,3 ha, z wyłączeniem 

działek wydzielanych pod drogi wewnętrzne i parkingi, 
- do działek musi być zapewniony dojazd drogami wewnętrznymi o szerokości minimum 
12 m oraz możliwości doprowadzenia kompletnego uzbrojenia technicznego, 

3)  Zakazuje się: 
 - wykonywania ogrodzenia od strony ul. Walczaka w przypadku przyjęcia na działce 

graniczącej z ul. Walczaka funkcji usługowej. 
 
§ 16. 1. Dla terenów o symbolu 4 U– tereny zabudowy usługowej  ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność usługowa, 
2)  ustala się zasady kształtowania zabudowy: 
     a)  wysokość – do 2 kondygnacji 
     b)  dach dwuspadowy kryty dachówką, 
     c)  nieprzekraczalna linia zabudowy: w odległości 4 m od 2 KDd, 
     d)  obowiązek lokalizacji parkingu na terenie własnej działki, 
3)wyklucza się lokalizację usług uciążliwych – mogących wymagać raportu lub 

wymagających 
     sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
4)  dopuszcza się lokalizację: zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,  
2.  Dojazd do terenu  4U od strony ulicy dojazdowej 2 KDd.  

 
§ 17. 1. Dla terenów o symbolu  5 U – tereny  zabudowy usługowej ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność usługowa 
2)  dopuszcza się lokalizację baz, hurtowni i magazynów oraz: 
     a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, 
     b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec 
         przeznaczenia podstawowego, 
     c) miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, 
    d) elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi, 

  3) dopuszcza się podział terenów na działki budowlane, zgodnie z obowiązującymi  
przepisami odrębnymi, w oparciu o następujące zasady: 

    a) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 0,5 ha, z wyłączeniem 
działek wydzielanych pod drogi wewnętrzne i parkingi, 

    b) do działek musi być zapewniony dojazd drogą wewnętrzną o szerokości minimum 12 m 
         oraz możliwości doprowadzenia kompletnego uzbrojenia technicznego. 
4) Zakazuje się w strefie ograniczonego użytkowania związanego z przebiegiem linii 

elektroenergetycznej o napięciu 110 kV lokalizować budynki przeznaczone na pobyt 
ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin na dobę. 

5)   Zakazuje się lokalizacji obiektów w strefie 20 m od istniejącego gazociągu DN 250. 
6)   Zakazuje się budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej  
      2000 m2. 
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7)  Nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu ( 20 m od 
gazociągu, 12 m od KD), 

8)  Ustala się zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 5 U: 
a) wysokość obiektów usługowych i magazynowo-składowych oraz dostosowana do 

wymogów techniczno-technologicznych nie powinna przekroczyć wysokości 15 m 
licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu, 

b) dachy budynków usługowych i magazynowo-składowych dostosowane do wymogów 
techniczno-technologicznych, 

c) usługowych w zagospodarowaniu terenów ustala się obowiązek zapewnienia 
odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i 
przebywających okresowo, w tym również miejsc dla niepełnosprawnych na własnej 
działce, 

d) ustala się 80% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i 
powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze), 

e) dopuszcza się realizację jednego obiektu budowlanego zabudowy podstawowej na 
dwóch lub więcej graniczących ze sobą działkach budowlanych bez konieczności ich 
wcześniejszego łączenia jeśli należą do jednego właściciela, 

f) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działki budowlanej w przypadku, 
gdy graniczące działki należą do jednego właściciela, 

g) w strefie ograniczonego użytkowania związanego z przebiegiem linii 
elektroenergetycznej o napięciu 110 kV dopuszcza się lokalizację obiektów 
związanych z działalnością gospodarczą, w których pobyt ludzi nie przekracza 8 
godzin po uzgodnieniu warunków lokalizacji projektowanych obiektów z 
właścicielem przedmiotowej linii, 

h) ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko- w granicach działki. 
9) Dojazd do terenu  5 U  od strony ulicy 2 KDd.  
 

§ 18. 1. Dla terenów o symbolu 6 U– tereny zabudowy usługowej  ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność usługowa, 
2) wyklucza się lokalizację usług uciążliwych – mogących wymagać raportu lub 

wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
3)  obowiązek lokalizacji parkingu na terenie własnej działki, 
2. Dopuszcza się lokalizację:  
      a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, 
      b) miejsc parkingowych i garaży wolnostojących 
3. Ustala się zasady kształtowania zabudowy: 

a) ilość kondygnacji – do 3 nadziemnych, 
b) dach dwuspadowy lub wielospadowy kryty dachówką, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy: w odległości 5 m od 2 KDd. 

4. Zakazuje się budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej  
2000 m2. 
5. Dojazd do terenu  6U od strony ulicy dojazdowej 2 KDd i 3 KDd.  

 
  § 19. 1. Dla terenów o symbolu 7 U– tereny zabudowy usługowej  ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność usługowa, 
2) dopuszcza się lokalizację baz, hurtowni i magazynów oraz: 
a)  zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, 
b)  urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej,  
c)  miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, 
d)  elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi, 
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3) ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko - w granicach działki 
2.Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 

  1)  wysokość obiektów usługowych i magazynowo-składowych  dostosowana do wymogów 
techniczno-technologicznych nie powinna przekroczyć wysokości 12 m licząc od 
poziomu terenu do kalenicy dachu, 

  2)  dachy budynków usługowych i magazynowo-składowych dostosowane do wymogów 
techniczno-technologicznych, 

  3)  w zagospodarowaniu terenów ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby 
miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, 
w tym również miejsc dla niepełnosprawnych, 

  4)  ustala się 80% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i 
powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze), 

  5)  dopuszcza się podział terenów na mniejsze działki w oparciu o następujące zasady: 
       a) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 0,5 ha, z wyłączeniem 

działek wydzielanych pod drogi wewnętrzne i parkingi, 
       b) do działek musi być zapewniony dojazd drogą wewnętrzną o szerokości minimum 12 m 
           oraz możliwości doprowadzenia kompletnego uzbrojenia technicznego. 
  3.  Zakazuje się budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej  
       2000 m2. 
  4. Dojazd do terenu  7U od strony ulicy dojazdowej  KDW 

 
§ 20. 1.Dla terenów o symbolu 1MW i 2MW: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne w tym 
     zamieszkania zbiorowego,  
2) ustala się zakaz nadbudowy i rozbudowy funkcji mieszkaniowej, 
3) dopuszcza się rozbudowę w zakresie: dostosowania funkcji dla osób niepełnosprawnych  
    i wiatrołapów  
4) dojazd do terenu dla użytkowników terenu: 

a) 1MW z drogi  1 KDd, 
b) 2MW z drogi 3 KDd 

5) miejsca postojowe dla samochodów osobowych przewidzieć na terenie własnym.  
  

§ 21. 1.Dla terenów o symbolu MW/U 
1)  ustala się przeznaczenie podstawowe terenu na obsługę mieszkalnictwa wielorodzinnego  
2)  dopuszcza się jako uzupełniającą funkcję usługową, 
3)  ustala się zasady kształtowania zabudowy usługowej: 

a)  wysokość – do 2 kondygnacji 
b)  dach dwuspadowy kryty dachówką, 
c)  nieprzekraczalna linia zabudowy: w odległości 4 m od 3 KDd 

4) wyklucza się lokalizację usług uciążliwych mogących wymagać raportu lub wymagających 
     sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
5) dojazd do terenu poprzez ulicę 3KDd. 
 

§ 22. 1.Dla terenów o symbolu US – tereny sportu i rekreacji: 
1) ustala się przeznaczenie podstawowe terenu na sport i rekreację,  
2) dopuszcza się jako uzupełniającą funkcję usługową związaną bezpośrednio ze sportem i 
     rekreacją, 
3) ustala się zasady kształtowania zabudowy: 

a)  wysokość – do 2 kondygnacji 
b)  dach dwuspadowy kryty dachówką, 
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c)  nieprzekraczalna linia zabudowy: w odległości 4 m od KDW 
4) wyklucza się lokalizację usług uciążliwych mogących wymagać raportu lub wymagających 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
5) zakaz wycinki starodrzewu,  
6) dojazd do terenu poprzez ulicę 1KDd. 
 

§ 23. 1. Dla terenu o symbolu ZP: tereny zieleni urządzonej 
1)  ustala się przeznaczenie pod zieleń izolacyjną, 
2)  zakazuje się zabudowy terenu, 
3)  zakazuje się grodzenia, 
4)  dopuszcza się lokalizację małej architektury. 

 
§ 24.1. Dla terenu o symbolu R – tereny rolnicze 

1)  ustala się zakaz zabudowy, w tym na potrzeby związane z gospodarką rolną, 
2)  dojazd do terenów rolnych z dróg zlokalizowanych poza obszarem planu. 

 
§ 25.1.  Dla terenów o symbolu 1C, 2C: tereny infrastruktury technicznej 

1)  ustala się przeznaczenie terenu na infrastrukturę techniczną, 
2) zakazuje się zabudowy terenu, 
3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej, w tym dla 

potrzeb poszerzenia drogi  1 KDd i zapewnienia z niej dojazdów do terenów 1 P i 5 U. 
 

§ 26.1. Dla terenu o symbolu 1 E   – tereny istniejącej infrastruktury energetycznej 
    1) ustala się utrzymanie istniejącej funkcji terenu pod stację transformatorową 15/0,4 kV, 

2)  dopuszcza się ogrodzenie terenu. 
2.  Dojazd do terenu od ulicy 2 KDd 

 
§ 27.1. Dla terenu o symbolu 2 E  – tereny istniejącej infrastruktury energetycznej 

1) ustala się rezerwę terenu pod stację transformatorową o wymiarach 5x5 m, 
2) dopuszcza się ogrodzenie terenu, 
2.   Dojazd do terenu od ulicy 2 KDd. 

 
§ 28  Istniejące stacje transformatorowe o symbolu SE – do utrzymania. 

 
Rozdział III 

Komunikacja 
 
 § 29. Dla terenów o symbolu 1KDG ustala się: 
1)  zachowanie istniejącej publicznej drogi krajowej klasy głównej,  
2)  obowiązek uwzględnienia wymagań przeciwpożarowych, 
3)  dopuszcza się przebudowę do parametrów drogi dwujezdniowej o docelowej szerokości w 
      liniach rozgraniczenia: 40 m. 
 
 § 30. Dla terenu o symbolu 1KDd, 2KDd, 3KDd ustala się: 
1)  przeznaczenie na publiczne ulice gminne dojazdowe, 
2)  szerokość w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu: 
      a) 1 KDd – od 17 m do 32 m, 
      b)   2 KDd – 25 m 
      c) 3 KDd – od 28 m do 32 m 
3)  obowiązek uwzględnienia wymagań przeciwpożarowych, 
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4) odprowadzanie wód deszczowych z placów i dróg do kanalizacji deszczowej po wstępnym 
     podczyszczeniu przez separatory substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed 
     przenikaniem tych substancji do wód gruntowych. 
 

§ 31. Dla terenu o symbolu KDW ustala się: 
1) zachowanie istniejącej drogi wewnętrznej z placem manewrowym 
2) szerokość w liniach rozgraniczenia 30 m zgodnie z rysunkiem planu: 
3) obowiązek uwzględnienia wymagań przeciwpożarowych. 

 
§ 32. Dla terenu o symbolu KD ustala się: 

1) przeznaczenie: teren rezerwy pod publiczną drogę krajową klasy głównej. Szerokość w 
liniach rozgraniczenia: od 5m do 20 m, 

2)  zakaz uprawiania gruntu, sadzenia drzew i krzewów 
3)  zakaz wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów i rowów, 
4)  odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej po wstępnym 

podczyszczeniu przez separatory substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed 
przenikaniem tych substancji do wód gruntowych. 

 
Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 
 
 § 33. Uchwala się stawkę 30% służącą naliczeniu opłaty, wynikającą ze wzrostu wartości 
nieruchomości objętych planem z wyłączeniem terenów komunalnych, dla których uchwala 
się stawkę 0%.  
 
 § 34. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miasta  
 
      Mieczysław Kędzierski 
 

 
Uwaga : załącznik Nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w 
godz. urzędowania 

 
Załącznik nr 2  
do uchwały nr LII/562/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 
z dnia  23 maja 2005 roku 

                                             
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag. 
 
 

               Uwaga z dnia 30.12.2004 roku wniesiona w dniu 4 stycznia 2005 roku przez pana 
Mirosława Wiktorowicza zam. w Gorzowie Wlkp. dotyczy uwzględnienia w ustaleniach 
projektu planu obiektu handlowego o powierzchni powyżej 2000m². 
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Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag:  uwaga nieuwzględniona. 
 
Uzasadnienie: 
1. Uwaga do planu z dnia 30 grudnia 2004 roku nie może być przyjęta, ponieważ zgodnie 
    z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu  
    przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717): 
    a)  uchwalone przez Radę Miasta  Gorzowa Wlkp. “Studium uwarunkowań i kierunków zagospo- 
        darowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.”  nie określa rozmieszczenia obiektów 
        handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² w tym obszarze  miasta – art. 10,   
         ust. 2,  pkt 8  ww  ustawy. 
   b)  projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 
       oddziaływania na środowisko musi uwzględniać ustalenia studium uwarunkowań  
       i  kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy – art. 15, ust. 3, pkt 4 ,  art. 17,   
        ust. 4  i art. 20, ust 1 ww ustawy. 
 
2.  Wniosek z dnia 1 marca 2004 roku, złożony do planu przez Pana Mirosława Wiktorowicza 
dotyczący uwzględnienia  lokalizacji na działce nr  ewidencyjny. 149/3 obiektu usługowo- 
handlowego został uwzględniony w projekcie planu  miejscowego. W projekcie planu teren ten 
oznaczony jest symbolem 3U – tereny zabudowy    usługowej; ustala się “przeznaczenie 
podstawowe terenów - usługi komercyjne”,  z dopuszczeniem budowy  ”obiektów handlowych o 
sprzedaży do 2000 m² “. 
 

  Prezydent Miasta                               Przewodniczący Rady Miasta 
       
           Tadeusz Jędrzejczak                                                           Mieczysław Kędzierski 

 
 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr LII/562/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 
z dnia  23 maja 2005 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. 1. Droga KDG – droga krajowa klasy głównej: 

• przebudowa do parametrów drogi dwu jezdniowej o docelowej szerokości w 
liniach rozgraniczenia: 40 m,  

• w ramach inwestycji wykonane zostanie oświetlenie i odwodnienie, 
• przebudowa planowa do sfinansowania ze środków Miasta Gorzowa Wlkp., 

     przy współudziale środków pomocowych, 
• termin wykonania  – po  2010 rok. 

1.2. Drogi: 1KDd –  publiczne ulice gminne dojazdowe – budowa dróg wraz z 
odwodnieniem 

• przewidziane do realizacji przez Miasto Gorzów Wlkp., 
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• termin realizacji – po 2010 roku 
3. Drogi na obszarze Podstrefy Ekonomicznej – budowa dróg wraz z odwodnieniem po 
     opracowaniu projektu zagospodarowania terenu Podstrefy Ekonomicznej, realizacja 
     drogi ze środków  Podstrefy. 
 

2. Oświetlenie – przewidziane jest do wykonania kompleksowo wraz z realizacją dróg. 
                  
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Walczaka,   

• przewidziana do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Spójności 
Unii Europejskiej przy zakładanym stopniu dofinansowania ok. 75 %, wkład 
strony polskiej w wysokości ok. 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.    

• planowany termin wykonania inwestycji – 2011 rok. 
 

4.  Sieć energetyczna, telekomunikacyjna i gazociągi realizowane będą przez  
     przedsiębiorstwa posiadające koncesję.  
 

Prezydent Miasta                               Przewodniczący Rady Miasta 
       
           Tadeusz Jędrzejczak                                                           Mieczysław Kędzierski 
 

 
 

                      Poz. 381 
 

Uchwała Nr LII/563/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 r. 

w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na północ od ul Walczaka. 

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 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. 
U. Nr 80, poz 717 z 2003 r. ze zmianą) oraz Uchwały Nr XVIII/201/2003 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru 
położonego na północ od ul. Walczaka, po stwierdzeniu zgodności z zapisami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.,  
uchwala się co następuje: 
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Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej 
planem, który obejmuje obszar położony na północ od ul. Walczaka zgodnie z rysunkiem 
planu. 

2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik  
     Nr 2, 

  3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiące załącznik  

Nr 3   

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
1)  planie - należy rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 

     mowa w §1 ust. 1, 
2)   przeznaczeniu  tymczasowym  -  należy  przez  to  rozumieć  inne  przeznaczenie,  które 
     dopuszcza się na danym terenie na czas określony w decyzji administracyjnej, 
3)   przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie docelowe na 
     danym terenie,  wydzielone liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach lub 
     różnych zasadach zagospodarowania, 
4)   przeznaczeniu dopuszczalnym - przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełniają 
      lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, 
5)   terenie jednostki - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na załączniku liniami 
     rozgraniczającymi     tereny     o      różnym     przeznaczeniu      lub      różnych     zasadach 
      zagospodarowania, oznaczony symbolem, 
6)   ładzie przestrzennym - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 
     tworzy  harmonijną  całość   oraz  uwzględnia  w   uporządkowanych   relacjach  wszelkie 
     uwarunkowania   i   wymagania   funkcjonalne,   społeczno-gospodarcze,   środowiskowe, 
     kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, 
7)   powierzchni    biologicznie    czynnej    -    należy    przez    to    rozumieć    powierzchnię 
     niezabudowaną i nieutwardzoną, 

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 
 1)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych  zasadach zagospodarowania,      
2)  nieprzekraczalne linie zabudowy 
3)  symbole określające przeznaczenie terenów, 
4)  granice terenu  wzdłuż  linii elektroenergetycznych, dla którego należy przestrzegać ograniczeń    
     w jego użytkowaniu, 
5)  granica obszaru objętego planem jako granica obowiązywania ustaleń planu. 
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, jak np. treść podkładu 
mapowego, mają charakter informacyjny lub orientacyjny i nie są ustaleniami planu. 

§ 4. Ogólne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 
1)   zabudowa na obszarze objętym planem powinna być kształtowana zgodnie z    
zasadami ładu przestrzennego, 
2)   zagospodarowanie ciągów komunikacji kołowej wymaga zachowania warunków p.poż., 
3)  dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia związane z infrastrukturą techniczną   
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pod warunkiem zapewnienia dojazdu z drogi publicznej, 
4)   dopuszcza się zmiany nieprzekraczalnych linii zabudowy wzdłuż sieci: 
elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych, określonych w ustaleniach 
szczegółowych, w przypadku ich przebudowy bądź likwidacji – zgodnie z przepisami odrębnymi, 
5)   ustala się zakaz wprowadzania przeznaczenia tymczasowego. 

     § 5. Ustala się zasady ochrony środowiska przyrodniczego: 
1)   zakaz bezpośredniego odprowadzania ścieków nie oczyszczonych do ziemi, 
2)   odprowadzenie  wód  opadowych  z  placów  postojowych  dla  samochodów,  z  dróg, 
parkingów i stacji benzynowych do kanalizacji deszczowej poprzez separatory substancji  
ropopochodnych zabezpieczających przed przenikaniem do ziemi, 
3)   stosowanie ekologicznych źródeł ciepła w realizowanych obiektach budowlanych, 
4)   wszelkie uciążliwości związane z przeznaczeniem terenów muszą zamknąć się w granicach 
działek, a działalność prowadzona na powyższych terenach nie może powodować pogorszenia 
się komfortu życia mieszkańców ewentualnych siedzib ludzkich będących w zasięgu 
bezpośrednim lub pośrednim oddziaływania przedmiotowych zmian. 

§ 6. 1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczającyc 

ulic, 
2) dopuszcza  się .lokalizację   sieci   i  urządzeń  infrastruktury  technicznej   na  innych  niż 
      wymienione w pkt 1) terenach, za zgodą właściciela terenu i o ile nie zostaną zakłócone 
     podstawowe funkcje tych terenów, 
3) dopuszcza się lokalizację planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia o śr. 250, wzdłuż 
     istniejącego gazociągu relacji Kłodawa – EC Gorzów, w odległości min. 0,2 m od niego 
(na terenach: R, P/U, 1KDd, 1 ZD, 1U/P, KD), 
4) wszelkie inwestycje  i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło,  wodę,  gaz,  energię       
elektryczną,  odprowadzenia ścieków wymagają uzyskania warunków technicznych od 
właściwych dysponentów sieci, 
5) przy projektowaniu nowych inwestycji należy unikać kolizji z istniejącymi elementami 
     infrastruktury technicznej, w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania należy 
     istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych po 
     uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci, 
6) zabrania się realizacji naziemnych sieci uzbrojenia technicznego z wyjątkiem przyłączy o 
     charakterze czasowym oraz infrastruktury oświetleniowej. 
 

2.  W zakresie zaopatrzenia w wodę - dostawę ustala się z istniejącej najbliższej sieci     
wodociągowej   prowadzonej  w  ulicach:  Szarych  Szeregów  i  Walczaka  na  zasadach 
określonych w ust. 1,  po uzgodnieniu z dysponentem sieci. 
3.  Odprowadzenie ścieków bytowych: 
1) planowana sieć prowadzona na zasadach określonych w ust. 1, 
2) do istniejącej sieci w ulicach Szarych Szeregów i Walczaka 
4.   W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych: 
1) ustala się rozdzielność planowanych sieci deszczowej i sieci ścieków bytowych, 
2) odprowadzenie   wód   opadowych   i   roztopowych   do   istniejącej   w   ul.   Walczaka  

 i planowanej na terenie sieci kanalizacji deszczowej na zasadach określonych w ust. 1, 
3) odprowadzenie wód opadowych z placów postojowych dla samochodów, z dróg i stacji 

benzynowej do kanalizacji deszczowej w ul. Walczaka po wstępnym podczyszczeniu 
przez separatory substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed przenikaniem tych 
substancji do wód gruntowych. 

5.   W zakresie odprowadzenia ścieków przemysłowych: 
1) ustala się możliwość odprowadzenia ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
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pod warunkiem zachowania dopuszczalnych przepisami wartości wskaźników 
 zanieczyszczeń, 

2)   ustala  się  obowiązek  wstępnego  podczyszczania  ścieków  przemysłowych w 
     przypadku przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń. 

 

6.   Zaopatrzenie w gaz na warunkach dysponenta, z sieci istniejących w ulicach Szarych 
 Szeregów i Walczaka na zasadach określonych w ust. 1. 
7.  Zaopatrzenie w sieci  telekomunikacyjne  - ustala się podłączenie do  istniejących 
 miejskich sieci prowadzonych w ulicach i na zasadach określonych w ust. 1 
8.  W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
1) ustala się zasilanie terenów objętych planem na zasadach określonych w ust.1 z  istniejących 
      stacji transformatorowych 15/04 kV: 

     a)  Fabryka Domów S - 1825 (w obszarze objętym planem) o symbolu SE 
     b)   Walczaka 102 S - 1468 (poza obszarem planu), 
     c)  Bora Komorowskiego S - 1141 (poza obszarem planu) 
     d)  Mały Manhattan S - 1926 (poza obszarem planu) 
     e)  Zakład Zieleni S - 1547 (poza obszarem planu) 

     oraz z nowoprojektowanych z transformatorem dostosowanym do potrzeb odbiorcy na 
     zasadach określonych w § 4 pkt 3. 

    2) dopuszcza się ewentualną przebudowę istniejącej linii o napięciu 220 kV na linię o 
napięciu 400 kV, względnie linię wielotorową, wielonapięciową. 

 9. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
  1) Preferuje wykorzystanie istniejącej sieci ciepłowniczej , 

       2)    w  przypadku  indywidualnych  źródeł  ciepła,  zakaz  wykorzystania  urządzeń i  paliw 
      powodujących ponadnormatywną emisję zanieczyszczeń. 
10.  W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
1)  przewidzieć miejsce na lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe, 
2)  dopuszcza    się    lokalizację    miejsc    gromadzenia    odpadów    w pomieszczeniach        
wbudowanych, wentylowanych. 
 
        § 7. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu - obowiązek 
zapewnienia dostępności terenów i obiektów o charakterze publicznym osobom 
niepełnosprawnym. 

§ 8. Ustala się w zakresie ochrony konserwatorskiej: 
       1.  W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych i ziemnych przedmiotu, który 

posiada cechy zabytku, należy: 
1) niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta oraz powiadomić organ Służby Ochrony 

Zabytków 
2) zabezpieczyć odkryty przedmiot, 
3) wstrzymać   roboty   mogące   go   uszkodzić   lub   zniszczyć   do   czasu   wydania   przez 
    Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń. 

 
 Rozdział II  

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 9.  1. Dla terenu o symbolu 1P - tereny obiektów produkcyjnych,  składów  
i magazynów ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność produkcyjna, 
2)  przeznaczenie    dopuszczalne:    usługi    komercyjne    bezpośrednio    związane    z 
    prowadzoną działalnością produkcyjną (do  30% łącznej  powierzchni  użytkowej 
    budynków na działce). 
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2.   Dopuszcza się lokalizację; 
1)  zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, 
2)  urządzeń   komunikacji   i   infrastruktury   technicznej   pełniących   służebną   rolę   wobec 
     przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, 
3)  elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi, 
4)  masztów oraz wież telefonii komórkowej 
 

      3. Zakazuje się na terenie, wzdłuż linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV, dla którego 
obowiązują ograniczenie jego użytkowania lokalizować budynki przeznaczone na pobyt   
ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin na dobę. 
4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
 

1) wysokość obiektów produkcyjnych i magazynowo-składowych dostosowana do 
wymogów techniczno-technologicznych    nie    powinna    przekroczyć wysokości 15 m 
licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu, 

2)  dachy budynków produkcyjnych i magazynowo-składowych dostosowane do wymogów 
    techniczno-technologicznych, 
3) w zagospodarowaniu terenów,  w ramach własnej działki ustala się obowiązek 
zapewnienia placów manewrowych, odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla 
samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsc dla 
niepełnosprawnych, 
4) w ramach terenu o symbolu 1P wprowadza się obowiązek zapewnienia obsługi 
wydzielonych działek drogami wewnętrznymi lub na zasadach służebności, 
5) ustala się 80% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i 
powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze), 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu (12 m od KD), 
7) dopuszcza się podział terenów na działki budowlane o minimalnej powierzchni 0,5 ha (z 
    wyłączeniem działek wydzielanych pod drogi wewnętrzne i parkingi) z zapewnieniem 
    dojazdu drogą wewnętrzną szerokości minimum 12 m oraz  możliwości   doprowadzenia 
     kompletnego   uzbrojenia  technicznego,  w przypadku  podziału terenu zabudowanego 
     wydzielone fragmenty budynku powinny stanowić odrębną całość techniczno-użytkową, 
8) dopuszcza się realizację jednego obiektu budowlanego zabudowy podstawowej na   dwóch 
lub  więcej   graniczących   ze   sobą   działkach  budowlanych  bez konieczności ich 
    wcześniejszego łączenia, 
9) opuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działki budowlanej w przypadku, 
gdy  graniczące działki należą do jednego właściciela, 
10)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących budynków na zasadach 
określonych w ust. 4 pkt. 1-2, 
11)  dopuszcza się rozbiórkę istniejącej zabudowy, 
12)  ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko- w granicach własnej działki, 
13) na terenie, wzdłuż linii 400 kV, dla którego obowiązują ograniczenia jego użytkowania 

dopuszcza się realizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą, w których 
pobyt ludzi nie przekracza 8 godzin, przy spełnieniu wszystkich wymagań Polskiej 
Normy PN-E-05100-1 z marca 1998 r. „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Projektowanie i budowa”. W tych przypadkach konieczne jest uzgodnienie warunków 
lokalizacji projektowanych obiektów z właścicielem przedmiotowej linii. 

5.  Dojazd do terenu 1 P: 
1)  przed poszerzeniem drogi KDG: z KDG poprzez KD, 
2)  po poszerzeniu drogi KDG: z KDG 
6.   Istniejąca stacja transformatorowa SE do utrzymania. 
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§ 10. l. Dla terenu o symbolu 2P - tereny obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność produkcyjna, składy i magazyny, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne bezpośrednio związane z prowadzoną 
    działalnością produkcyjną (do  30% łącznej  powierzchni  użytkowej  budynków na     
    działce). 
2.  Dopuszcza się lokalizację: 
1) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, 
2) urządzeń  komunikacji  i  infrastruktury technicznej  pełniących  służebną rolę wobec 
     przeznaczenia    podstawowego,    miejsc    parkingowych    i    garaży wolnostojących, 
3) elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi, 
4) masztów oraz wież telefonii komórkowej. 

       3.  Zakazuje się na terenie wzdłuż linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV, dla którego 
          obowiązują ograniczenia jego użytkowania, lokalizować budynki przeznaczone na   

pobyt ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin na dobę. 
4.  Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 

 1) wysokość obiektów produkcyjnych i magazynowo-skład owych dostosowana do 
wymogów techniczno-technologicznych nie powinna przekroczyć wysokości 15 m 
licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu, 

2) dachy budynków produkcyjnych i magazynowo-składowych dostosowane do 
wymogów techniczno-technologicznych, 

3)  ustala się obowiązek zapewnienia, w ramach własnej  działki,  odpowiedniej  liczby 
miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających 
okresowo, w tym również miejsc dla niepełnosprawnych, 

4) ustala się 80% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i 
powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze), 

 5) dopuszcza się podział terenów na działki budowlane w oparciu o następujące zasady: 
       a) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1,0 ha, z wyłączeniem 

działek wydzielanych pod drogi wewnętrzne i parkingi, 
      b) do   działek   musi   być   zapewniony   dojazd   drogami   wewnętrznymi   o szerokości 
         minimum 12 m  oraz  możliwości  doprowadzenia  kompletnego uzbrojenia technicznego, 

  6) na terenie wzdłuż   linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV, dla którego 
obowiązują ograniczenia jego użytkowania, dopuszcza się lokalizację obiektów 
związanych z działalnością gospodarczą, w których pobyt ludzi nie przekracza 8 godzin 
przy spełnieniu wszystkich wymagań Polskiej Normy PN-E-05100-1 z marca 1998 r. 
„Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”. W tych 
przypadkach konieczne jest uzgodnienie warunków lokalizacji projektowanych 
obiektów  z właścicielem przedmiotowej linii. 

7) ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko- w granicach działki. 
8) zakazuje  się  budowy  obiektów  handlowych  o  powierzchni  sprzedażowej powyżej 

2000 m2. 
5. Dojazd do terenu 2 P od strony ulicy dojazdowej 2 KDd. 

§ 11.1. Dla terenów o symbolu P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej ustala się: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność produkcyjna, składy i magazyny, 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: usługi komercyjne (do 40% łącznej powierzchni użytkowej 
budynków na działce). 
2.  Dopuszcza się lokalizację: 
  1)   zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, 
  2) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec 
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        przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, 
  3)  elementów reklamowych sytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi, 
  4)  masztów oraz wież telefonii komórkowej. 
 

3. Zakazuje się na terenie wzdłuż linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV i 400 kV, 
dla którego obowiązują ograniczenia jego użytkowania lokalizować budynki 
przeznaczone na pobyt ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin na dobę. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
 

1) wysokość obiektów produkcyjnych, magazynowo-składowych i usługowych dostosowana    
     do wymogów techniczno-technologicznych  nie powinnaprzekroczyć wysokości 15 m licząc  
     od poziomu terenu do kalenicy dachu, 
2)  dachy budynków produkcyjnych i magazynowo-składowych dostosowane do wymogów 
     techniczno-technologicznych, 
3)  w zagospodarowaniu terenów ustala się obowiązek zapewnienia, w ramach własnej  
    działki, odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych 
     użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsc dla niepełnosprawnych, 

  4)  ustala się 80% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy i 
powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze), 

5)  dopuszcza się podział terenów na działki budowlane w oparciu o następujące zasady: 
     a) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 1,0 ha, z wyłączeniem działek 
         wydzielanych pod drogi wewnętrzne i parkingi, 
     b) do   działek   musi   być   zapewniony   dojazd   drogami   wewnętrznymi   o 

  szerokości  minimum   12  m  oraz możliwości  doprowadzenia  kompletnego 
  uzbrojenia technicznego, 

6)   ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko- w granicach działki, 
7)  na terenie wzdłuż   linii elektroenergetycznych o napięciu 400 k i 220 kV, dla którego 

obowiązują ograniczenia jego użytkowania, dopuszcza się  lokalizację obiektów 
związanych z działalnością gospodarczą, w których  pobyt ludzi nie przekracza 8 
godzin przy spełnieniu wszystkich wymagań Polskiej Normy PN- E- 05100-1 z 
marca 1998 r. „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”. W 
tych przypadkach konieczne jest uzgodnienie warunków lokalizacji projektowanych 
obiektów z właścicielem przedmiotowej linii, 

8) zakazuje się budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 
m2  

  5.  Dojazd do terenu P/U od strony ulic dojazdowych: 2 KDd i 1 KDd. 
§ 12.1. Dla terenów o symbolu 1 U/P - tereny zabudowy usług celu publicznego z 
dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów ustala się: 

1)   przeznaczenie  podstawowe  terenów  stanowi  działalność  usług   celu  publicznego, 
   2) dopuszcza się lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów   i 

usług nie pogarszających stanu środowiska przyrodniczego oraz 
      a)  zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, 

b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec     
     przeznaczenia podstawowego, 

      c)  miejsc parkingowych i garaży wolnostojących,  obiektów rekreacyjno-sportowych. 
3) Zakazuje się na terenie wzdłuż linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV, dla którego 
obowiązują ograniczenia jego użytkowania, lokalizować budynki przeznaczone na pobyt 
ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin na dobę. 
4) zakaz podziału działek, z wyłączeniem działek wydzielanych pod drogi wewnętrzne  
    i parkingi, 
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2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) wysokość  obiektów usługowych, produkcyjnych  i  magazynowo - składowych 

oraz  dostosowana  do  wymogów  techniczno-technologicznych  nie  powinna 
przekroczyć 4 kondygnacji nadziemnych, 

2) dachy   budynków   usługowych,   produkcyjnych   i   magazynowo-składowych 
       dostosowane do wymogów techniczno-technologicznych, 

 

3) w zagospodarowaniu terenów ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej 
liczby   miejsc   postojowych   dla   samochodów   użytkowników   stałych    
i przebywających okresowo, w tym również miejsc dla niepełnosprawnych, 

4) ustala się 80% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy  
 i powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze), 

5)  na terenie wzdłuż   linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV, dla którego obowiązują 
ograniczenia jego użytkowania, dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z działalnością 
gospodarczą, w których  pobyt ludzi nie przekracza 8 godzin przy spełnieniu wszystkich wymagań 
Polskiej Normy PN- E-05100-1 z marca 1998 r. „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Projektowanie i budowa”. W tych przypadkach konieczne jest uzgodnienie warunków lokalizacji 
projektowanych obiektów z właścicielem przedmiotowej linii. 

6)  ewentualne   kolizje   z   podziemną   siecią   cieplną   należy   eliminować   w 
 uzgodnieniu z właścicielem sieci. 

7)  ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko - w granicach działki. 
8)  nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu, 2 m od osi istniejącego   
       ciepłociągu. 
9)  dopuszcza się zwiększenie wysokości, o której mowa w p. 1 jeżeli wynika ona z 

zastosowania 
      niezbędnych urządzeń technicznych. 
3.  Dojazd do terenu  1U/P od strony ulicy dojazdowej 1 KDd. 

§ 13.  1. Dla terenów o symbolu 2 U/P - tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów ustala się: 
1)   przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność usługowa, 
2)   dopuszcza się lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów nie 
pogarszających stanu środowiska przyrodniczego oraz 
 

a)  zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień, 
b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną 
     rolę wobec przeznaczenia podstawowego, 

       c)  miejsc parkingowych i garaży wolnostojących 

  3)  Zakazuje się na terenie wzdłuż linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV, dla którego 
obowiązują ograniczenia jego użytkowania, lokalizować budynki przeznaczone na 
pobyt ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin na dobę. 

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 2 U/P: 
1)  wysokość obiektów produkcyjnych, magazynowo-składowych i usługowych 

  dostosowana do wymogów techniczno-technologicznych nie powinna 
  przekroczyć wysokości 15 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu, 

2)  dachy budynków produkcyjnych, magazyn owo-składowych i usługowych 
      dostosowane do    wymogów techniczno-technologicznych, 
3) w zagospodarowaniu terenów ustala się obowiązek zapewnienia, w ramach 
      własnej  działki,  odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samochodów 
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 użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsc dla                
niepełnosprawnych, 

  4)  ustala się 80% powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy 
i powierzchni utwardzonych (dojazdy, miejsca postojowe, place gospodarcze), 

  5)  dopuszcza się podział terenów na działki budowlane zgodnie z aktualnymi przepisami 
odrębnymi,  w oparciu o następujące zasady: 

      a)   minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 0,5 ha, z wyłączeniem 
działek wydzielanych pod drogi wewnętrzne i parkingi, 

       b)  do   działek   musi   być   zapewniony   dojazd   drogami  wewnętrznymi  o szerokości   
minimum 12 m  oraz  możliwości  doprowadzenia  kompletnego uzbrojenia technicznego; 
w przypadku podziału terenu zabudowanego wydzielone    fragmenty budynku powinny 
stanowić odrębną całość techniczno-użytkową, 

   6) dopuszcza się realizację jednego obiektu budowlanego zabudowy podstawowej 
 na   dwóch   lub   więcej   graniczących   ze   sobą   działkach   budowlanych   bez 
 konieczności ich wcześniejszego łączenia, 

7) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działki budowlanej w 
przypadku, gdy graniczące działki należą do jednego właściciela, 

8) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących budynków na zasadach 
      określonych w ust. 2 pkt. 1-2, 
9) dopuszcza się rozbiórkę istniejącej zabudowy, 
10)   ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko- w granicach działki. 
11)  na terenie wzdłuż   linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV, dla którego obowiązują 

ograniczenia jego użytkowania, dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z działalnością 
gospodarczą, w których  pobyt ludzi nie przekracza 8 godzin przy spełnieniu wszystkich  wymagań 
Polskiej Normy PN-E-05100-1 z marca 1998 r. „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Projektowanie i budowa”.  

 W tych przypadkach konieczne jest uzgodnienie warunków lokalizacji projektowanych obiektów z 
właścicielem przedmiotowej linii. 

12)  nieprzekraczalna linia zabudowy: 12 m od granicy 1 KD, 
3.   Dojazd do terenu 2U/P od strony ulicy dojazdowej 2 KDd. 

§ 14. 1. Dla terenów o symbolu 1 U i 2 U - tereny zabudowy usługowej ustala się: 
1)   przeznaczenie podstawowe terenów stanowi działalność usługowa, 
2) utrzymanie  istniejącej  zabudowy z  możliwością rozbudowy,  przebudowy i 
     nadbudowy istniejących kubatur na następujących warunkach: 
 

       a)  ilość kondygnacji - do 4 nadziemnych, 
       b) dach dwuspadowy lub wielospadowy kryty dachówką, 

c)  miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własnej działki, 
       d)  nieprzekraczalna linia zabudowy: w odległości 12 m od granicy KD 
 

3)  wyklucza  się  lokalizację  nowych usług  uciążliwych - mogących wymagać raportu    
      lub wymagających sporządzenia  raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
4)  zakazuje się podziału działki, 
5)  dojazd do terenów  1U: 
     a)  przed przebudową drogi KDG do parametrów określonych w planie: 
   - wjazdem z KDG poprzez teren KD  (oznaczonym na rysunku planu), 
   - z 1 KDd na zasadach służebności poprzez drogę wewnętrzną na terenie 1 P 
     b)  po przebudowie drogi KDG do parametrów określonych w planie: 
    - wjazdem z KDG (oznaczonym na rysunku planu), 
    - z 1 KDd na zasadach służebności poprzez drogę wewnętrzną na terenie 1 P. 
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6)  dojazd do terenów 2 U: 
    a)  przed przebudową drogi KDG do parametrów określonych w planie:  
   - wjazdem z KDG poprzez teren KD  (oznaczonym na rysunku planu), 
    b)  po przebudowie drogi KDG do parametrów określonych w planie: 
       - wjazdem z KDG (oznaczonym na rysunku planu), 

§ 15. 1. Dla terenu o symbolu 1 ZD - tereny istniejących ogrodów działkowych 
ustala się: 

  1) wprowadza się zakaz zabudowy terenu ZD, z wyłączeniem altan lub budynków   
gospodarczych na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych, 

2) zakaz podziału działki, 
2.  Dojazd do terenów od strony ulicy 1 KDd 

 
§ 16. 1. Dla terenu o symbolu 2 ZD - tereny istniejących ogrodów działkowych ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe stanowią ogrody działkowe, 
2) dopuszcza się funkcję parkingową, 
3) wprowadza się zakaz zabudowy terenu ZD,z wyłączeniem altan lub budynków 
      gospodarczych na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych, 
4) zakaz podziału działki. 
2.   Dojazd do terenów od strony ulicy 2 KDd. 

§ 17. 1. Dla terenu o symbolu 3 ZD - tereny istniejących ogrodów działkowych ustala 
się: 

  1)  wprowadza się zakaz zabudowy terenu ZD, z wyłączeniem altan lub budynków 
gospodarczych na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych, 

2)  zakaz podziału działki. 
2.  Dojazd do terenów od strony ulicy 2 KDd. 

§ 18. 1. Dla terenu o symbolu R- tereny rolnicze ustala się: 
a)  wprowadza się zakaz realizacji zabudowy, w tym na potrzeby związane z gospodarką 
rolną, 
b) w strefie ograniczonego użytkowania związanego z przebiegiem linii energetycznej o      
napięciu 400 kV dopuszcza się prowadzenie upraw rolniczych, 
c) dojazd do terenów rolnych z dróg zlokalizowanych poza obszarem planu. 

§ 19. 1. Dla terenu o symbolu KS, za wyjątkiem terenu zlokalizowanego 
 bezpośrednio pod linią elektroenergetyczną 220 kV: tereny parkingów 
 publicznych: 

1)  ustala się przeznaczenie terenu na publiczny parking dla samochodów osobowych dla 
obsługi sąsiadujących funkcji mieszkalnych oraz produkcyjno - usługowych, 

2)   ustala się zagospodarowanie: 
a)   zagospodarowanie stanowiskami postojowymi z dojazdem od ulicy dojazdowej 2KDd, 
b)  obowiązek zapewnienia min. 4 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, 
c)  nie dopuszcza się dokonywania podziału nieruchomości. 
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Rozdział III 
Komunikacja 

 
§ 20. Dla terenów o symbolu  KDG ustala się: 

1)    zachowanie istniejącej publicznej drogi krajowej klasy głównej, 
2)    obowiązek uwzględnienia wymagań przeciwpożarowych, 

   3)     dopuszcza   się   przebudowę   do   parametrów   drogi   dwu jezdniowej   o   docelowej 
  szerokości w liniach rozgraniczenia: 40 m. 

 
§ 21. Dla terenów o symbolu KD ustala się: 

1) przeznaczenie:   teren rezerwy pod publiczną drogę krajową klasy głównej o szerokości  
w liniach rozgraniczenia: 40 m 

2)  zakaz uprawiania gruntu,  sadzenia drzew i krzewów,  zakaz wykonywania obiektów 
budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów i rowów, 

3)  odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej po wstępnym 
podczyszczeniu przez separatory substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed 
przenikaniem tych substancji do wód gruntowych. 

4) obowiązek uwzględnienia wymagań przeciwpożarowych. 
 
 § 22. Dla terenu o symbolu l KDd, 2 KDd ustala się: 
1) przeznaczenie na publiczne ulice gminne dojazdowe, 
2) szerokość w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu: 
               a) 1 KDd - od 30 m do 40 m, 

        b) 2 KDd - od 40 m do 50 m 
3) zakaz lokalizacji wzdłuż ulicy lKDd miejsc postojowych dla samochodów, 
4) włączenie ulicy 2 KDd od północy do ulicy Okulickiego, 
5) obowiązek uwzględnienia wymagań przeciwpożarowych, 
6) odprowadzanie    wód    deszczowych    do    kanalizacji    deszczowej     po    wstępnym 

podczyszczeniu przez separatory substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed 
przenikaniem tych substancji do wód gruntowych. 

7) dopuszcza się dla 2KDd przekształcenie w drogę lokalną. 
 

Rozdział IV  
Postanowienia końcowe 

§ 23. Uchwala się stawkę 30% służącą naliczeniu opłaty, wynikającą ze wzrostu wartości 
nieruchomości objętych planem z wyłączeniem terenów komunalnych, dla których 
uchwala się stawkę 0%. 

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

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
      Mieczysław Kędzierski 
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Uwaga : załącznik Nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr LII/563/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 23 maja  2005 roku 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag. 
 
 

    Uwag nie wniesiono. 
 
 

Prezydent Miasta                               Przewodniczący Rady Miasta 
       
           Tadeusz Jędrzejczak                                                           Mieczysław Kędzierski 
 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr LII/563/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 23 maja  2005 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. 1. Droga 2KDd – publiczna ulica gminna dojazdowa: 

• realizacja drogi (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) ze środków Miasta Gorzowa 
Wlkp., 

• termin wykonania   – po 2010 rok. 
         1. 2. Drogi: KDG – droga krajowa klasy głównej 

• przebudowa  do parametrów drogi dwu jezdniowej o docelowej szerokości w linach 
rozgraniczenia: 40 m, 

• w ramach inwestycji wykonane zostanie oświetlenie i odwodnienie, 
• przebudowa planowa do sfinansowania ze środków Miasta Gorzowa Wlkp. przy 

współudziale  środków pomocowych, 
• termin realizacji – po 2010 roku 
                   
2.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  ulicy Walczaka,   
• przewidziana do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Spójności Unii 

Europejskiej przy zakładanym stopniu dofinansowania ok. 75 %, wkład strony 
polskiej w wysokości ok. 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.    
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• planowany termin wykonania inwestycji – 2011 rok. 
 

3.  Sieć energetyczna, telekomunikacyjna i gazociągi realizowane będą przez 
     przedsiębiorstwa posiadające koncesję.           

 

  Prezydent Miasta                               Przewodniczący Rady Miasta 
       
           Tadeusz Jędrzejczak                                                           Mieczysław Kędzierski 

 
 

Poz. 382 
 

                  Uchwała Nr LII/564/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

                                                   z dnia  23 maja 2005 roku 
 

w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej 
komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp. 

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

gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) i art. 15 ust. 5 ustawy z dnia     
15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 50,     
poz. 601 ze zmianami ) - uchwala się co następuje: 
 
Rozdział 1 
  
§ 1. Przepisy ogólne. 
1. Niniejszy regulamin określa warunki przewozu osób, bagażu ręcznego i zwierząt w   
miejskiej  komunikacji zbiorowej na terenie Gorzowa Wlkp. i gmin, z którymi  zawarte jest  
„Porozumienie Komunalne ”.   
Przewóz odbywa się przystosowanymi do tego celu pojazdami, w regularnej  komunikacji, 
według rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej. 
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
  a) przewozie - rozumie się przez to przewóz osób i bagażu realizowany przez 
      przewoźników w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 15 listopada 1984r. 
      Prawo przewozowe,  
  b) przewoźniku - rozumie się przez to przedsiębiorstwa, zakłady oraz  inne podmioty 
      spełniające ustawowe  wymogi w zakresie realizowania przewozów w ramach miejskiej 
      komunikacji zbiorowej, 
  c) pasażerze – rozumie się przez to każdą osobę, która znajduje się w pojeździe, 
  d) pojeździe -  rozumie   się  przez  to  pojazdy  miejskiej  komunikacji  zbiorowej lub 
      innego przewoźnika , 
  e) bilecie okresowym imiennym (czternastodniowym, miesięcznym, trzymiesięcznym ) 

– rozumie się przez to „legitymację do  biletu miesięcznego” ze zdjęciem jej posiadacza, 
jego imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz znaczkiem kontrolnym, ważnym 
w  okresie na nim podanym, począwszy od daty wskazanej przez pasażera przy zakupie i 
naniesionej na znaczku kontrolnym, 

  f) bilecie okresowym na okaziciela – rozumie się przez to „ legitymację do biletu  
      miesięcznego”, w której nie określono jej posiadacza, wraz ze znaczkiem kontrolnym, 
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      ważnym w okresie na nim podanym, począwszy od daty wskazanej przez pasażera 
      przy zakupie i naniesionej na znaczku kontrolnym. 
 
§ 2. Pasażerowie korzystający z przewozu pojazdami oraz obsługujący pojazd, personel 
nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów obowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego 
regulaminu. 
 
§ 3. 1. Uwagi i wskazówki obsługujących pojazdy oraz personelu nadzoru ruchu i 
kontrolerów biletów powinny być kierowane do pasażerów w sposób  taktowny i uprzejmy. 
2. Obsługujący pojazd, personel nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów obowiązani są do 
udzielania, na żądanie pasażera, informacji  dotyczących przewozu, w szczególności co do 
czasu odjazdu pojazdu z przystanku początkowego, kierunku jazdy, funkcjonowania 
komunikacji zastępczej itp. 
3. W każdym pojeździe powinna znajdować się informacja gdzie i do kogo pasażerowie mogą 
kierować skargi i wnioski dotyczące miejskiej komunikacji zbiorowej. 
 
§ 4. Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za szkody powstałe z powodu uszkodzenia lub 
zanieczyszczenia pojazdu z jego winy. 
 
§ 5. 1. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw w ruchu albo zmian 
kierunku  jazdy  pojazdu  spowodowanych  siłą   wyższą, przyczynami natury techniczno - 
eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych 
organów. 
2. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny 
bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym  
pojazdem tej samej linii, lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem 
zastępczym podstawionym przez przewoźnika. 
 
§ 6. 1. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz obsłudze 
pojazdu  za pokwitowaniem. 
2. Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi regulują odrębne przepisy. 
 
Rozdział 2. 
  
§ 7. Przewóz osób. 
1. Przewoźnik zobowiązany jest umieścić w pojazdach informacje o taryfie przewozowej, 
kategoriach  osób   uprawnionych  do  ulgowej  opłaty i bezpłatnych przewozów oraz 
wysokość opłaty dodatkowej za  przejazd bez ważnego biletu. 
2. Do korzystania z opłat ulgowych i przejazdów bezpłatnych uprawnione są wyłącznie osoby  
wymienione  w  odpowiedniej  Uchwale  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
3. Pasażerowie korzystający z tych uprawnień, obowiązani są posiadać przy sobie i okazywać  
na żądanie kontrolera lub innej osoby uprawnionej do kontroli biletów dokument wymieniony 
w odpowiedniej Uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp. uprawniający do ulgowego lub 
bezpłatnego przejazdu. 
 
§ 8. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na  przystankach i po 
całkowitym zatrzymaniu pojazdu. 
2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach początkowych dozwolone jest dopiero po 
zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym  czasie pasażerowie nie 
mogą przebywać w pojeździe. 
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3. Wsiadanie do pojazdów obsługujących linie nocne, podmiejskie i sezonowe odbywa się 
wyłącznie przednimi drzwiami. 
4. Obsługujący pojazd, po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, 
obowiązany jest niezwłocznie podjechać pojazdem do przystanku dla wsiadających w celu 
umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe. 
 
§ 9. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy. 
 
 § 10. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym "na żądanie" obowiązany jest 
wcześniej uprzedzić o tym obsługującego pojazd, a osoba zamierzająca wsiąść na takim 
przystanku dać odpowiednio wcześniej znak przez wyraźne podniesienie ręki. 
 
 § 11. Odjazd z przystanku możliwy jest po uprzednim upewnieniu się, że wszystkie osoby  
wsiadające są wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły pojazd. 
 
§ 12. 1. W pojazdach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca: 
   a) dla osób z dzieckiem na ręku (dotyczy także kobiet ciężarnych), 
   b) dla inwalidów. 
2. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone znakiem graficznym  (piktogramem) "dla 
inwalidy" lub "dla osoby z dzieckiem na ręku" obowiązany jest zwolnić to miejsce dla osób 
uprawnionych. 
 
§ 13. 1. Pasażer obowiązany jest skasować bilet  niezwłocznie po wejściu do  pojazdu. 
2. Pasażer może nabywać bilety u prowadzącego pojazd, w cenie wynikającej z  Uchwały 
Rady  Miasta Gorzowa Wlkp..  Zamiar  nabycia  winien  być wyrażony przed ruszeniem 
pojazdu z przystanku, zaś opłata za przejazd powinna być uiszczona kwotą odliczoną. 
3. Bilety okresowe nie podlegają zwrotowi w okresie ich ważności i po upływie tego okresu. 
 
§ 14. 1. Do  pojazdu  mogą   nie  być  wpuszczone  lub  z  niego  usunięte  osoby: 
   a) nietrzeźwe, zachowujące  się agresywnie  wobec współpasażerów lub obsługi pojazdu, 
   b) wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem, 
   c) które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów, 
   d) nie posiadające ważnego biletu na przejazd oraz nie wyrażające chęci  zakupu  biletu u 
       obsługi pojazdu, przed odjazdem pojazdu z przystanku. 
2. Decyzje w sprawach wymienionych w § 14 pkt. 1 lit. a, b, c i d  podejmuje uprawniony 
pracownik nadzoru ruchu, kontroler biletów bądź prowadzący pojazd.  
3. Spowodowanie  zatrzymania  lub  zmiany  trasy  pojazdu, przez pasażera -  bez 
uzasadnionej  przyczyny, podlega opłacie dodatkowej.  
 
§ 15. Zabrania się w pojazdach: 
1. otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy, 
2. dawania  nieuzasadnionego  sygnału  do  odjazdu lub do zatrzymania pojazdu, 
3. wsiadania do pojazdu po sygnale do odjazdu, 
4. zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia urządzeń jego wyposażenia, 
5. wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy, 
6. siadania na barierkach ochronnych w przegubie pojazdu, 
7. palenia tytoniu, 
8. spożywania artykułów żywnościowych, które mogą spowodować  zabrudzenie odzieży 
    współpasażera lub pojazdu (np. kebab, hot-dogi,  lody, pestki, napoje ..... itp.), 
9. wchodzenia do pojazdu w  łyżworolkach  lub wrotkach, 
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10. grania na instrumentach muzycznych oraz zakłócania w inny sposób spokoju 
      w  pojeździe, 
11. żebrania, 
12. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub  podczas postoju, 
13. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia, 
14. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych. 
 
§ 16. 1. Pasażer  zagrażający  bezpieczeństwu  lub porządkowi w pojeździe, także uciążliwy 
lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który nie stosuje się do 
wezwań obsługi pojazdu, personelu nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów, obowiązany jest 
opuścić pojazd na ich wezwanie na najbliższym przystanku. 
2. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia pojazdu, obsługa pojazdu,  personel 
nadzoru  ruchu  lub  kontrolerzy  biletów  mogą  zwrócić  się  o  interwencję do Policji lub 
Straży Miejskiej. 
3. Pasażerowi w przypadkach, o których mowa w pkt. 1, nie przysługuje zwrot ceny biletu. 
   
Rozdział 3 
  
§ 17. Przewóz bagażu. 
1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego 
umieszczenia go w pojeździe,  aby  nie  utrudniał  przejścia i nie narażał na zanieczyszczenie 
odzieży innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności prowadzącemu pojazd, nie zagrażał 
bezpieczeństwu ruchu itp.  
2. Zezwala się na przewóz psów pod opieką pasażera pod następującymi warunkami: 
  a) pasażer posiada aktualne świadectwo szczepienia psa. 
  b) pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec. 
3. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych  do siedzenia. 
4. Zezwala się na przewóz rowerów o ile rower nie będzie utrudniał przewozu i nie będzie 
zagrażał bezpieczeństwu innych pasażerów. 
 
§ 18. 1. Opłacie  według obowiązującej taryfy podlegają przewożone: 
   a) rowery 
   b) psy  
2. Nie podlegają opłacie za przewóz: 
  a) przedmioty stanowiące bagaż ręczny, 
  b) małe zwierzęta (w tym małe psy) trzymane na kolanach lub rękach, 
  c) wózki dziecięce, 
  d) wózki inwalidzkie. 
§ 19. 1. Zabrania się przewozić w pojazdach - pod rygorem nałożenia opłaty dodatkowej: 
  a) psów nie mających założonego kagańca, nie trzymanych na smyczy i bez aktualnego 
       świadectwa szczepienia psa, 
  b) innych niebezpiecznych zwierząt, 
  c) przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 
      stwarzać możliwości wyrządzenia szkody innym pasażerom lub przewoźnikowi, 
      przeszkadzać pasażerom i narażać ich na niewygody, 
 d) przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, 
      radioaktywnych oraz innych materiałów niebezpiecznych, 
  e) przedmiotów wywołujących uczucie odrazy, 
  f) broni z wyłączeniem dopuszczonej do przewozu na warunkach określonych odrębnymi 
przepisami. 
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2. W stosunku do pasażerów naruszających zapisy pkt-u 1 zastosowanie mają również 
przepisy określone w § 16. 
 
§ 20. Pasażer podróżujący z plecakiem zobowiązany jest zdjąć go z pleców i ustawić w 
sposób określony w par. 17 pkt. 1. 
 
§ 21. 1. Nadzór nad przewożonym bagażem  i zwierzętami należy do pasażera. 
2. Za bagaż taki i zwierzęta przewoźnik odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała 
z jego winy. 
3. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z  przewozem 
bagażu lub zwierząt. 
 
Rozdział 4  
 
§ 22. Kontrola biletów 
1. Pasażer  zobowiązany  jest  posiadać  ważny  bilet  podczas przejazdu i  okazywać go na 
żądanie kontrolera biletów, obsługi pojazdu lub innej osoby upoważnionej  do kontroli 
biletów. Okazanie  biletu  ma  umożliwić  kontrolerowi  biletów  lub  osobie upoważnionej do 
kontroli  biletów sprawdzenie prawdziwości  biletu  oraz innych danych w nim zawartych. 
2. Pasażer wsiadający do pojazdu na żądanie obsługi pojazdu, kontrolera biletów lub innej 
osoby upoważnionej do kontroli biletów, winien niezwłocznie okazać posiadany bilet oraz 
dokument uprawniający go do przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych. Pasażer nie 
posiadający biletu może zostać wpuszczony do pojazdu pod warunkiem niezwłocznego 
zakupienia biletu na przejazd u obsługi pojazdu i skasowaniu go. 
3. Obowiązują wyłącznie bilety z nadrukiem „MZK Gorzów Wlkp.” 
4. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innemu pasażerowi celem okazania 
go jako ważnego biletu na przejazd dla tego pasażera. 
 
§ 23. 1. Bilet  zniszczony  bądź  zabrudzony, z którego nie można odczytać cech  
identyfikacyjnych jest nieważny.  
2. Nie można legitymować się biletem  przed jego skasowaniem jako  ważnym biletem 
uprawniającym  do przejazdu. 
 
§ 24. 1. Bilety okresowe bez wpisanego, w sposób trwały, numeru „legitymacji  do biletu 
miesięcznego” na znaczku kontrolnym są nieważne. 
2. Bilety okresowe nieczytelne, zniszczone, bez  zdjęcia posiadacza, jego imienia i nazwiska, 
adresu zamieszkania  (nie  dotyczy biletów na okaziciela) są nieważne. Bilety, co do których 
istnieje podejrzenie fałszerstwa  są nieważne i podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za 
pokwitowaniem. 
3. Pasażerowie nie posiadający podczas jazdy uprawnień do ulg, nie mogą posługiwać się 
ulgowymi biletami. 
 
§ 25. 1. Pasażer jest obowiązany na wezwanie kontrolera biletów lub obsługi pojazdu okazać 
ważny bilet na przejazd oraz dokument  uprawniający go do przejazdu ulgowego bądź 
bezpłatnego. 
2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu na przejazd, przewóz  roweru, przewóz 
psa lub w razie braku dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego 
kontroler pobiera opłatę za przewóz i opłatę dodatkową. 
3. W przypadku odmowy uiszczenia żądanych opłat kontroler wzywa pasażera do okazania 
dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości i na jego podstawie sporządza  
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protokół stanowiący dowód jazdy bez ważnego biletu. Kontroler  uprawniony  jest  również 
do udaremnienia  próby opuszczenia pojazdu przez pasażera bez ważnego biletu.   
Odmowa uiszczenia opłat lub okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości 
uzasadnia  wezwanie Policji lub Straży Miejskiej. 
 
4. Pasażer  posiadający  prawo  do  bezpłatnego  lub  ulgowego przejazdu otrzyma  zwrot 
opłaty  dodatkowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną, jeżeli nie później niż w terminie 7 
dni od dnia przewozu przedstawi w biurze kontroli biletów ważny dokument uprawniający go 
do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów komunikacją miejską. 
5. Pasażer, który posiada bilet okresowy imienny ( czternastodniowy, miesięczny, 
trzymiesięczny ), którego początek ważności rozpoczął się przed dniem kontroli a nie jest w 
stanie okazać go kontrolującemu podczas kontroli, ma prawo do zwrotu opłaty  dodatkowej 
pomniejszonej o opłatę manipulacyjną, jeżeli nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
przewozu przedstawi ten bilet w biurze kontroli biletów w godzinach pracy biura. 
6. Pasażerowi, który otrzymał wezwanie do zapłaty, lecz nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia przewozu okazał dokumenty uprawniające go do bezpłatnych lub ulgowych  przejazdów, 
albo okazał ważny bilet okresowy imienny ( czternastodniowy, miesięczny, trzymiesięczny ), 
opłata dodatkowa ulega umorzeniu po uiszczeniu przez niego opłaty manipulacyjnej. 
7. Opłatę manipulacyjną ustala się jako trzykrotność ceny najtańszego biletu jednorazowego 
normalnego obowiązującego na terenie Gorzowa  Wlkp. . 
 
§ 26. 1. Osobami uprawnionymi do kontroli dokumentów przewozu osób, bagażu, psów i 
rowerów są kontrolerzy biletów, obsługa pojazdu oraz inne uprawnione przez przewoźnika 
osoby posiadające na widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, numerem służbowym,  
imieniem i nazwiskiem (wzór na ogłoszeniu w pojeździe). 
2. Kontrolerzy biletów, obsługa pojazdu oraz inne uprawnione przez przewoźnika osoby  
mają obowiązek, na żądanie zainteresowanego pasażera okazać identyfikator,  na  czas 
niezbędny do odczytania i ewentualnego zapisania danych w nim  zawartych. 
 
Rozdział 5 
 
§ 27. Postanowienia końcowe. 
1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania  miejskiej komunikacji zbiorowej należy 
składać do dyrekcji MZK przy  ul. Kostrzyńskiej 46. 
2. W sprawach spornych pasażer ma prawo, w ciągu 7 dni od wystawienia  wezwania  do 
zapłaty  opłaty  dodatkowej,  odwołać  się  do  jednostki zatrudniającej kontrolera.  
W przypadku negatywnej odpowiedzi jednostki   zatrudniającej kontrolera pasażer może, w 
ciągu 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi, złożyć odwołanie do Prezydenta Miasta  
Gorzowa Wlkp. 
3. Pasażer, który skutecznie ( za pokwitowaniem ) złożył odwołanie od nałożonej opłaty 
dodatkowej albo od wezwania do zapłaty, do firmy zatrudniającej kontrolera biletów i w 
ciągu  30 dni od dnia złożenia odwołania nie otrzyma odpowiedzi z firmy ma prawo 
domniemywać, że odwołanie jego zostało uwzględnione a opłata dodatkowa została 
umorzona.  
§ 28.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.                                                  
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§ 29. Traci moc Uchwała Nr XXII/239/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 
2003r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji 
zbiorowej w Gorzowie Wlkp. 
 
§  30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych. 
 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                  Mieczysław Kędzierski 
 
 
                                                                                                  

Poz. 383 
 

Uchwała nr LII/565/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 
 

w sprawie przekształcenia publicznych szkół policealnych prowadzonych przez Miasto 
Gorzów Wlkp. 

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

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58  
ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 ze zm.) oraz art. 2c ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. -Przepisy wprowadzające 
reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96 ze zm.) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. Przekształca się z dniem 1 września 2005 r. publiczne miejskie szkoły policealne 

i pomaturalne w młodzieżowe publiczne miejskie szkoły policealne na podbudowie 
programowej szkół dających wykształcenie średnie: 
 
1. Policealne Studium Zawodowe 
w Zespole Szkół Budowlanych 
ul. Okrzei 42 
w  
Szkołę Policealną nr 1 
w Zespole Szkół Budowlanych 
ul. Okrzei 42 
kształcącą w zawodzie technik budownictwa 
 
2. Policealną Szkołę Zawodową 
w Zespole Szkół Ekonomicznych 
ul. 30 Stycznia 29 
w  
Szkołę Policealną nr  2 
w Zespole Szkół Ekonomicznych 
ul. 30 Stycznia 29 
kształcącą w zawodach: technik administracji i technik ekonomista 
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3. Policealne Studium Zawodowe 
w Zespole Szkół Elektrycznych 
ul. Dąbrowskiego 33  
w Szkołę Policealną nr 7 
w Zespole Szkół Elektrycznych 
ul. Dąbrowskiego 33  
kształcącą w zawodach: technik informatyk i technik elektronik 
 

§ 2.  Z dniem 1 września 2005 r. publiczną miejską Szkołę Policealną  dla Dorosłych 
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. przekształca się w  publiczną 
miejską Szkołę Policealną nr 6 dla Dorosłych na podbudowie programowej szkół dających 
wykształcenie średnie z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w Centrum Kształcenia Zawodowego 
ul. Pomorska 67 
 

§ 3. Organizację Szkoły Policealnej nr 1,  Szkoły Policealnej nr 2,  Szkoły Policealnej 
nr 7,  Szkoły Policealnej nr 6 dla Dorosłych określają statuty opracowane na podstawie 
ramowego statutu szkół policealnych . 
 

§ 4 . Organem prowadzącym  Szkołę Policealną nr 1,  Szkołę Policealną nr 2,  Szkołę 
Policealną nr 7,  Szkołę Policealną nr 6 dla Dorosłych jest Gmina Gorzów Wlkp. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od 1 września 

2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
                        

Poz. 384 
 

Uchwała nr LII/566/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 
 

w sprawie założenia publicznej Szkoły Policealnej nr 3 w Gorzowie Wlkp.  prowadzonej 
przez Miasto Gorzów Wlkp. 

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

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 
ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 ze zm.) oraz art. 2c ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. -Przepisy wprowadzające 
reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2005 r. młodzieżową publiczną szkołę miejską: 
Szkołę Policealną nr 3  na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie 
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z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w Zespole Szkół Gastronomicznych ul.Kosynierów Gdyńskich 
22 kształcącą w zawodzie kelner. 
 

§ 2. Organizację Szkoły Policealnej nr 3  określa statut opracowany na podstawie 
ramowego statutu szkół policealnych dla młodzieży. 
 

§ 3 . Organem prowadzącym Szkołę Policealną nr 3 jest Gmina Gorzów Wlkp. 
 
§ 4. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie akt założycielski Szkoły Policealnej nr 3. 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od 1 września 

2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 

 
Poz. 385 

 
Uchwała nr LII/567/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 23 maja 2005 

 
w sprawie założenia publicznej Szkoły Policealnej nr 4 w Gorzowie Wlkp.  prowadzonej 

przez Miasto Gorzów Wlkp. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 
ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 ze zm.) oraz art. 2c ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. -Przepisy wprowadzające 
reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2005 r. młodzieżową publiczną szkołę miejską: 
Szkołę Policealną nr 4  na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie 
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w Zespole Szkół Odzieżowych ul.Śląska 64c kształcącą 
w zawodzie technik technologii odzieży. 
 

§ 2. Organizację Szkoły Policealnej nr 4  określa statut opracowany na podstawie 
ramowego statutu szkół policealnych dla młodzieży. 
 

§ 3 . Organem prowadzącym Szkołę Policealną nr 4 jest Gmina Gorzów Wlkp. 
 
§ 4. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie akt założycielski Szkoły Policealnej nr 4. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od 1 września 

2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

Poz. 386 
 

Uchwała nr LII/568/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 
 

w sprawie założenia publicznej Szkoły Policealnej nr 5 w Gorzowie Wlkp.  prowadzonej 
przez Miasto Gorzów Wlkp. 

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

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 
ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 ze zm.) oraz art. 2c ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. -Przepisy wprowadzające 
reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2005 r. młodzieżową publiczną szkołę miejską: 
Szkołę Policealną nr 5  na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie 
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w Zespole Szkół Mechanicznych ul.Dąbrowskiego 32 
kształcącą w zawodzie technik mechanik. 
 

§ 2. Organizację Szkoły Policealnej nr 5  określa statut opracowany na podstawie 
ramowego statutu szkół policealnych dla młodzieży. 
 

§ 3 . Organem prowadzącym Szkołę Policealną nr 5 jest Gmina Gorzów Wlkp. 
 
§ 4. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie akt założycielski Szkoły Policealnej nr 5. 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od 1 września 

2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 387 
 

Uchwała nr LII/569/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 
 

w sprawie założenia publicznej Szkoły Policealnej nr 9 w Gorzowie Wlkp.  prowadzonej 
przez Miasto Gorzów Wlkp. 

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

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 
ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 ze zm.) oraz art. 2c ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. -Przepisy wprowadzające 
reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2005 r. młodzieżową publiczną szkołę miejską: 
Szkołę Policealną nr 9  na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie 
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w Zespole Szkół Ogrodniczych ul.Poznańska 23 kształcącą 
w zawodzie technik agrobiznesu. 
 

§ 2. Organizację Szkoły Policealnej nr 9  określa statut opracowany na podstawie 
ramowego statutu szkół policealnych dla młodzieży. 
 

§ 3 . Organem prowadzącym Szkołę Policealną nr 9 jest Gmina Gorzów Wlkp. 
 
§ 4. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie akt założycielski Szkoły Policealnej nr 9. 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od 1 września 

2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 

 
Poz. 388 

 
Uchwała nr LII/570/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 23 maja 2005 r. 

 
w sprawie nadania statutu publicznej Szkole Policealnej  nr 1 w Gorzowie Wlkp. 

 
         Na podstawie art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1  w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 
12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
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§ 1. Nadaje się pierwszy statut publicznej Szkole Policealnej nr 1  
w Gorzowie Wlkp.  

 
Postanowienia ogólne. 

 
§ 2. 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Policealna nr 1. 
2. Szkoła Policealna nr 1 wchodzi w skład Zespołu Szkół Budowlanych. 
3. Siedziba Szkoły Policealnej nr 1 mieści się w Gorzowie Wlkp.,  

przy ul. Okrzei 42. 
4. Organem prowadzącym  jest Gmina Gorzów Wlkp. 
5. Organem nadzoru pedagogicznego jest Lubuski Kurator Oświaty. 
6. Szkoła policealna używa nazwy w pełnym brzmieniu:  

Zespół Szkół Budowlanych Szkoła Policealna   nr 1. 
7. W dalszej części statutu zamiast pełnej nazwy używa się określenia „szkoła”. 
8. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 
Cele i zadania szkoły. 

 
§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 
uczniów, ich indywidualnych zainteresowań, a także możliwości psychofizycznych.  
Szczegółowe zadania i cele określa statut zespołu. 

2. Szkoła kształci w zawodach: 
- technik budownictwa. 

3. Sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego 
wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska 
wychowawczego określa statut zespołu. 

4. Zadania zespołów nauczycielskich określa statut zespołu. 
5. Szczegółowe zasady wewnętrznego oceniania określa Wewnętrzny System Oceniania. 
6. Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych 

określa statut zespołu. 
7. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, określa 
statut zespołu. 

8. Współpraca szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, 
wychowania i profilaktyki realizowana jest według zasad, wprowadzonych odrębnymi 
przepisami. 

9. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna  
po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

 
Organy szkoły. 

 
§ 4. 1. Organami szkoły są: 

a) dyrektor, 
b) rada pedagogiczna, 
c) rada rodziców, 
d) samorząd uczniowski. 

2. Szczegółowe kompetencje ww. organów oraz zasady ich współdziałania określają 
odrębne przepisy. 

3. Dyrektorem szkoły jest dyrektor zespołu. 
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Organizacja szkoły. 
 

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Zasady podziału oddziału na grupy określają odrębne przepisy. 
3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, ustalonej dla szkoły, są organizowane w oddziałach. 
4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach 
lub zespołach międzyoddziałowych. 

5. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych  
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 

6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 
zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych,  
na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką. 

 
§ 6. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
2. Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut. 
 
§ 7. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu, regulują odrębne przepisy. 
 
§ 8. Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia pozaszkolne dla uczniów, zwiększające szansę  
ich zatrudnienia, realizowane w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz  
we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego  
i placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia 
zawodowego. 
 
§ 9. Organizację pracowni szkolnych dla realizacji ćwiczeń praktycznych określa statut 
zespołu. 
 
§ 10. 1. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, z 
uwzględnieniem zadań w zakresie: 
1) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

określa statut zespołu. 
2. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi 

opiekunami) oraz innymi bibliotekami określa statut zespołu. 
 
§ 11. 1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła zorganizowała 

internat. 
2.    Szczegółową organizację internatu, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów, określa 

statut zespołu. 
 
§ 12. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora zespołu,  
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 
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ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.  
Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników,  
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć 
edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę 
oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor zespołu,  
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 
zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 
§ 13. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły określa statut zespołu. 
 
§ 14. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania  
z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie,  
z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. 

2. Dyrektor zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 
zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez 
dyrektora, na wniosek zespołu. 

 
§ 15. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane  
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 

 
Uczniowie. 

 
§ 16. 1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się  
      od kary, określa statut zespołu. 
2. Przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniająca dyrektora 

do skreślenia ucznia z listy uczniów, reguluje statut zespołu. 
3. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, określa statut zespołu. 
 
§ 17. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły,  
z uwzględnieniem odrębnych przepisów, określa statut zespołu. 
 
§ 18. 1. Prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności  praw zawartych w Konwencji  

  o Prawach Dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,  
  reguluje statut zespołu. 

2. Obowiązki ucznia określa statut zespołu. 
 

Postanowienia końcowe. 
 

§ 19. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu  

i technikum uzupełniającego. 
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§ 20. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2.  Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

Poz. 389 
 

Uchwała nr LII/571/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 r. 
 

w sprawie nadania statutu publicznej Szkole Policealnej  nr 2 w Gorzowie Wlkp. 
 
         Na podstawie art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1  w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 
12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Nadaje się pierwszy statut publicznej Szkole Policealnej nr 2  
w Gorzowie Wlkp.  

 
Postanowienia ogólne. 

 
§ 2. 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Policealna nr 2. 
2. Szkoła Policealna nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych. 
3. Siedziba Szkoły Policealnej nr 2 mieści się w Gorzowie Wlkp.,  

przy ul. 30 Stycznia 29. 
4. Organem prowadzącym  jest Gmina Gorzów Wlkp. 
5. Organem nadzoru pedagogicznego jest Lubuski Kurator Oświaty. 
6. Szkoła policealna używa nazwy w pełnym brzmieniu:  

Zespół Szkół Ekonomicznych Szkoła Policealna   nr 2. 
7. W dalszej części statutu zamiast pełnej nazwy używa się określenia „szkoła”. 
8. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 
Cele i zadania szkoły. 

 
§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 
uczniów, ich indywidualnych zainteresowań, a także możliwości psychofizycznych.  
Szczegółowe zadania i cele określa statut zespołu. 
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2. Szkoła kształci w zawodach: 
- technik ekonomista,  technik administracji. 

3. Sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego 
wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska 
wychowawczego określa statut zespołu. 

4. Zadania zespołów nauczycielskich określa statut zespołu. 
5. Szczegółowe zasady wewnętrznego oceniania określa Wewnętrzny System Oceniania. 
6. Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych 

określa statut zespołu. 
7. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, określa 
statut zespołu. 

8. Współpraca szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, 
wychowania i profilaktyki realizowana jest według zasad, wprowadzonych odrębnymi 
przepisami. 

9. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna  
po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

 
Organy szkoły. 

 
§ 4. 1. Organami szkoły są: 

a) dyrektor, 
b) rada pedagogiczna, 
c) rada rodziców, 
d) samorząd uczniowski. 

 2. Szczegółowe kompetencje ww. organów oraz zasady ich współdziałania określają odrębne   
     przepisy. 
 3. Dyrektorem szkoły jest dyrektor zespołu. 
 

Organizacja szkoły. 
 

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Zasady podziału oddziału na grupy określają odrębne przepisy. 
3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, ustalonej dla szkoły, są organizowane w oddziałach. 
4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach 
lub zespołach międzyoddziałowych. 

5. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych  
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 

6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 
zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych,  
na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką. 

 
§ 6. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
2.  Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut. 
 
§ 7. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu, regulują odrębne przepisy. 
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§ 8. Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia pozaszkolne dla uczniów, zwiększające szansę  
ich zatrudnienia, realizowane w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz  
we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego  
i placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia 
zawodowego. 
 
§ 9. Organizację pracowni szkolnych dla realizacji ćwiczeń praktycznych określa statut 
zespołu. 
 
§ 10. 1. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, z  
uwzględnieniem zadań w zakresie: 
1)  udostępniania książek i innych źródeł informacji, 
2)  tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji  
     z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
3)  rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  
     i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 
4)  organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną          
      określa statut zespołu. 
2. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi 

opiekunami) oraz innymi bibliotekami określa statut zespołu. 
 

§ 11. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora zespołu,  
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 
ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.  
Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników,  
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć 
edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę 
oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor zespołu,  
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 
zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 
§ 12. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły określa statut zespołu. 
 
§ 13. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania  
z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie,  
z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. 

2. Dyrektor zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 
zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez 
dyrektora, na wniosek zespołu. 

 
§ 14. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 
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3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane  
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 

 
Uczniowie. 

 
§ 15. 1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się  
      od kary, określa statut zespołu. 
2. Przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniająca dyrektora 

do skreślenia ucznia z listy uczniów, reguluje statut zespołu. 
3. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, określa statut zespołu. 
 
§ 16. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły,  
z uwzględnieniem odrębnych przepisów, określa statut zespołu. 
 
§ 17. 1. Prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności  praw zawartych w Konwencji  

  o Prawach Dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,  
  reguluje statut zespołu. 

2. Obowiązki ucznia określa statut zespołu. 
 

Postanowienia końcowe. 
 

§ 18. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu  

i technikum uzupełniającego. 
 
§ 19. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2.  Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 
 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

Poz. 390 
 

Uchwała nr LII/572/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 r. 
 

w sprawie nadania statutu publicznej Szkole Policealnej  nr 3 w Gorzowie Wlkp. 
 
         Na podstawie art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1  w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 
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12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Nadaje się pierwszy statut publicznej Szkole Policealnej nr 3  
w Gorzowie Wlkp.  

 
Postanowienia ogólne. 

 
§ 2. 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Policealna nr 3. 
2. Szkoła Policealna nr 3 wchodzi w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych. 
3. Siedziba Szkoły Policealnej nr 3 mieści się w Gorzowie Wlkp.,  

przy ul. Kosynierów Gdyńskich 22. 
4. Organem prowadzącym  jest Gmina Gorzów Wlkp. 
5. Organem nadzoru pedagogicznego jest Lubuski Kurator Oświaty. 
6. Szkoła policealna używa nazwy w pełnym brzmieniu:  

Zespół Szkół Gastronomicznych Szkoła Policealna   nr 3. 
7. W dalszej części statutu zamiast pełnej nazwy używa się określenia „szkoła”. 
8. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 
Cele i zadania szkoły. 

 
§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 
uczniów, ich indywidualnych zainteresowań, a także możliwości psychofizycznych.  
Szczegółowe zadania i cele określa statut zespołu. 

2. Szkoła kształci w zawodach: 
- kelner. 

3. Sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego 
wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska 
wychowawczego określa statut zespołu. 

4. Zadania zespołów nauczycielskich określa statut zespołu. 
5. Szczegółowe zasady wewnętrznego oceniania określa Wewnętrzny System Oceniania. 
6. Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych 

określa statut zespołu. 
7. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, określa 
statut zespołu. 

8. Współpraca szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, 
wychowania i profilaktyki realizowana jest według zasad, wprowadzonych odrębnymi 
przepisami. 

9. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna  
po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

 
Organy szkoły. 

 
§ 4. 1. Organami szkoły są: 
       a)   dyrektor, 
       b)   rada pedagogiczna, 
       c)   rada rodziców, 
       d)   samorząd uczniowski. 
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2. Szczegółowe kompetencje ww. organów oraz zasady ich współdziałania określają 
odrębne przepisy. 

3. Dyrektorem szkoły jest dyrektor zespołu. 
 

Organizacja szkoły. 
 

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Zasady podziału oddziału na grupy określają odrębne przepisy. 
3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, ustalonej dla szkoły, są organizowane w oddziałach. 
4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach 
lub zespołach międzyoddziałowych. 

5. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych  
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 

6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 
zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych,  
na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką. 

 
§ 6. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
2.    Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut. 
 
§ 7. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu, regulują odrębne przepisy. 
 
§ 8. Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia pozaszkolne dla uczniów, zwiększające szansę  
ich zatrudnienia, realizowane w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz  
we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego  
i placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia 
zawodowego. 
 
§ 9. Organizację pracowni szkolnych dla realizacji ćwiczeń praktycznych określa statut 
zespołu. 
 
§ 10. 1. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, z 
uwzględnieniem zadań w zakresie: 
1)  udostępniania książek i innych źródeł informacji, 
2)  tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji  
     z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
3)  rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  
     i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 
4)  organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną                         
     określa statut zespołu. 
2. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi 

opiekunami) oraz innymi bibliotekami określa statut zespołu. 
 

§ 11. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora zespołu,  
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 
ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.  
Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 
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2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników,  
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć 
edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę 
oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor zespołu,  
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 
zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 
§ 12. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły określa statut zespołu. 
 
§ 13. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania  
z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie,  
z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. 

2. Dyrektor zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 
zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez 
dyrektora, na wniosek zespołu. 

 
§ 14. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane  
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 

 
Uczniowie. 

 
§ 15. 1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się  
      od kary, określa statut zespołu. 
2. Przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniająca dyrektora 

do skreślenia ucznia z listy uczniów, reguluje statut zespołu. 
3. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, określa statut zespołu. 
 
§ 16. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły,  
z uwzględnieniem odrębnych przepisów, określa statut zespołu. 
 
§ 17. 1. Prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności  praw zawartych w Konwencji  

  o Prawach Dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,  
  reguluje statut zespołu. 

2. Obowiązki ucznia określa statut zespołu. 
 

Postanowienia końcowe. 
 

§ 18. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu  

i technikum uzupełniającego. 
 
§ 19. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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2.  Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

Poz. 391 
 

Uchwała nr LII/573/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 r. 
 

w sprawie nadania statutu publicznej Szkole Policealnej  nr 4 w Gorzowie Wlkp. 
 
         Na podstawie art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1  w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 
12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Nadaje się pierwszy statut publicznej Szkole Policealnej nr 4  
w Gorzowie Wlkp.  

 
Postanowienia ogólne. 

 
§ 2. 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Policealna nr 4. 
2. Szkoła Policealna nr 4 wchodzi w skład Zespołu Szkół Odzieżowych. 
3. Siedziba Szkoły Policealnej nr 4 mieści się w Gorzowie Wlkp.,  

przy ul. Śląska 64c. 
4. Organem prowadzącym  jest Gmina Gorzów Wlkp. 
5. Organem nadzoru pedagogicznego jest Lubuski Kurator Oświaty. 
6. Szkoła policealna używa nazwy w pełnym brzmieniu:  

Zespół Szkół Odzieżowych Szkoła Policealna   nr 4. 
7. W dalszej części statutu zamiast pełnej nazwy używa się określenia „szkoła”. 
8. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 
Cele i zadania szkoły. 

 
§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 
uczniów, ich indywidualnych zainteresowań, a także możliwości psychofizycznych.  
Szczegółowe zadania i cele określa statut zespołu. 

2. Szkoła kształci w zawodach: 
- technik technologii odzieży. 
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3. Sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego 
wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska 
wychowawczego określa statut zespołu. 

4. Zadania zespołów nauczycielskich określa statut zespołu. 
5. Szczegółowe zasady wewnętrznego oceniania określa Wewnętrzny System Oceniania. 
6. Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych 

określa statut zespołu. 
7. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, określa 
statut zespołu. 

8. Współpraca szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, 
wychowania i profilaktyki realizowana jest według zasad, wprowadzonych odrębnymi 
przepisami. 

9. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna  
po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

 
Organy szkoły. 

 
§ 4. 1. Organami szkoły są: 
      a)  dyrektor, 
      b)  rada pedagogiczna, 
      c)  rada rodziców, 
      d)  samorząd uczniowski. 
2. Szczegółowe kompetencje ww. organów oraz zasady ich współdziałania określają 

odrębne przepisy. 
3. Dyrektorem szkoły jest dyrektor zespołu. 
 

Organizacja szkoły. 
 

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Zasady podziału oddziału na grupy określają odrębne przepisy. 
3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, ustalonej dla szkoły, są organizowane w oddziałach. 
4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach 
lub zespołach międzyoddziałowych. 

5. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych  
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 

6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 
zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych,  
na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką. 

 
§ 6. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
2.   Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut. 
 
§ 7. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu, regulują odrębne przepisy. 
 
§ 8. Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia pozaszkolne dla uczniów, zwiększające szansę  
ich zatrudnienia, realizowane w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz  
we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego  
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i placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia 
zawodowego. 
 
§ 9. Organizację pracowni szkolnych dla realizacji ćwiczeń praktycznych określa statut 
zespołu. 
 
§ 10. 1. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, z 
uwzględnieniem zadań w zakresie: 
1) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji  
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 
określa statut zespołu. 
2.  Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi 
opiekunami) oraz innymi bibliotekami określa statut zespołu. 

 
§ 11. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora zespołu,  
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 
ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.  
Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

2.   W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników,  
      w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć      
       edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę   
      oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 
3.   Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor zespołu,  
      z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład   
      zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 
 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
 

§ 12. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły określa statut zespołu. 
 
§ 13. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania  
z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie,  
z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. 

2. Dyrektor zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 
zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez 
dyrektora, na wniosek zespołu. 

 
§ 14. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane  
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 
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Uczniowie. 
 

§ 15. 1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się  
     od kary, określa statut zespołu. 
2.  Przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniająca dyrektora 

do skreślenia ucznia z listy uczniów, reguluje statut zespołu. 
3.  Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, określa statut zespołu. 
 
§ 16. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły,  
z uwzględnieniem odrębnych przepisów, określa statut zespołu. 
 
§ 17. 1. Prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności  praw zawartych w Konwencji  

  o Prawach Dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,  
  reguluje statut zespołu. 

2.  Obowiązki ucznia określa statut zespołu. 
 

Postanowienia końcowe. 
 

§ 18. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2.  Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu  

 i technikum uzupełniającego. 
 
§ 19. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2.  Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 
 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

Poz. 392 
 

Uchwała nr LII/574/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 r. 
 

w sprawie nadania statutu publicznej Szkole Policealnej  nr 5 w Gorzowie Wlkp. 
 
         Na podstawie art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1  w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 
12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Nadaje się pierwszy statut publicznej Szkole Policealnej nr 5 w Gorzowie Wlkp.  
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Postanowienia ogólne. 
 

§ 2. 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Policealna nr 5. 
2. Szkoła Policealna nr 5 wchodzi w skład Zespołu Szkół Mechanicznych. 
3. Siedziba Szkoły Policealnej nr 5 mieści się w Gorzowie Wlkp.,  

przy ul. Dąbrowskiego 32. 
4. Organem prowadzącym  jest Gmina Gorzów Wlkp. 
5. Organem nadzoru pedagogicznego jest Lubuski Kurator Oświaty. 
6. Szkoła policealna używa nazwy w pełnym brzmieniu:  

Zespół Szkół Mechanicznych Szkoła Policealna   nr 5. 
7. W dalszej części statutu zamiast pełnej nazwy używa się określenia „szkoła”. 
8. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 
Cele i zadania szkoły. 

 
§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 
uczniów, ich indywidualnych zainteresowań, a także możliwości psychofizycznych.  
Szczegółowe zadania i cele określa statut zespołu. 

2. Szkoła kształci w zawodach: 
- technik mechanik. 

3. Sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego 
wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska 
wychowawczego określa statut zespołu. 

4. Zadania zespołów nauczycielskich określa statut zespołu. 
5. Szczegółowe zasady wewnętrznego oceniania określa Wewnętrzny System Oceniania. 
6. Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych 

określa statut zespołu. 
7. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, określa 
statut zespołu. 

8. Współpraca szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, 
wychowania i profilaktyki realizowana jest według zasad, wprowadzonych odrębnymi 
przepisami. 

9. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna  
po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

 
Organy szkoły. 

 
§ 4. 1. Organami szkoły są: 

a)dyrektor, 
b)rada pedagogiczna, 
c)rada rodziców, 
d)samorząd uczniowski. 

2. Szczegółowe kompetencje ww. organów oraz zasady ich współdziałania określają odrębne 
przepisy. 

3. Dyrektorem szkoły jest dyrektor zespołu. 
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Organizacja szkoły. 
 

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Zasady podziału oddziału na grupy określają odrębne przepisy. 
3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, ustalonej dla szkoły, są organizowane w oddziałach. 
4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach 
lub zespołach międzyoddziałowych. 

5. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych  
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 

6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 
zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych,  
na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką. 

 
§ 6. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
2. Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut. 
 
§ 7. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu, regulują odrębne przepisy. 
 
§ 8. Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia pozaszkolne dla uczniów, zwiększające szansę  
ich zatrudnienia, realizowane w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz  
we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego  
i placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia 
zawodowego. 
 
§ 9. Organizację pracowni szkolnych dla realizacji ćwiczeń praktycznych określa statut 
zespołu. 
 
§ 10. 1. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, z 
uwzględnieniem zadań w zakresie: 
1) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji  
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 
określa statut zespołu. 
2.  Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi 
opiekunami) oraz innymi bibliotekami określa statut zespołu. 

 
§ 11. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora zespołu,  
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 
ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.  
Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

 2.  W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników,  
       w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć         
       edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę       
       oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 
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3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor zespołu,  
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 
zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 
§ 12. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły określa statut zespołu. 
 
§ 13. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania  
z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie,  
z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. 

2. Dyrektor zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 
zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez 
dyrektora, na wniosek zespołu. 

 
§ 14. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane  
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 

 
Uczniowie. 

 
§ 15. 1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się  
      od kary, określa statut zespołu. 
2. Przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniająca dyrektora do 

skreślenia ucznia z listy uczniów, reguluje statut zespołu. 
3. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, określa statut zespołu. 
 
§ 16. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły,  
z uwzględnieniem odrębnych przepisów, określa statut zespołu. 
 
§ 17. 1. Prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności  praw zawartych w Konwencji  

  o Prawach Dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,  
  reguluje statut zespołu. 

2. Obowiązki ucznia określa statut zespołu. 
 

Postanowienia końcowe. 
 

§ 18. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu  

i technikum uzupełniającego. 
 
§ 19. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2.   Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
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§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

Poz. 393 
 

Uchwała nr LII/575/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 r. 
 

w sprawie nadania statutu publicznej Szkole Policealnej nr 6 dla Dorosłych   
w Gorzowie Wlkp. 

 
                Na podstawie art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1  w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 
12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Nadaje się pierwszy statut publicznej Szkole Policealnej nr 6  dla Dorosłych  
w Gorzowie Wlkp.  

Postanowienia ogólne. 
 

§ 2. 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Policealna nr 6 dla Dorosłych. 
2. Szkoła Policealna nr 6 dla Dorosłych wchodzi w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego. 
3. Siedziba Szkoły Policealnej nr 6 dla Dorosłych mieści się w Gorzowie Wlkp.,  

przy ul. Pomorskiej 67. 
4. Organem prowadzącym jest Gmina Gorzów Wlkp. 
5. Organem nadzoru pedagogicznego jest Lubuski Kurator Oświaty. 
6. Szkoła policealna dla dorosłych używa nazwy w pełnym brzmieniu:  

Centrum Kształcenia Zawodowego Szkoła Policealna nr 6 dla Dorosłych. 
7. W dalszej części statutu zamiast pełnej nazwy używa się określenia „szkoła” i „centrum”. 
8. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 
Cele i zadania szkoły. 

 
§ 3. 1. Główne cele i zadania szkoły wynikające z przepisów obowiązującego prawa 
oświatowego są zawarte w statucie centrum. 
2. Szkoła kształci w zawodach: 

- technik informatyk 
- technik rachunkowości 
- technik administracji 
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- technik organizator reklamy. 
3. Sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem wspomagania słuchacza w jego 

wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska 
wychowawczego określa statut centrum. 

4. Zadania zespołów nauczycielskich określa statut centrum. 
5. Szczegółowe zasady wewnętrznego oceniania określa Wewnętrzny System Oceniania. 
6. Organizację zajęć dodatkowych dla słuchaczy z uwzględnieniem ich potrzeb 

rozwojowych określa statut centrum. 
7. Formy opieki i pomocy słuchaczom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, określa 
statut centrum. 

Organy szkoły. 
 

§ 4. 1. Organami szkoły są: 
a) dyrektor, 
b) rada pedagogiczna, 
c) samorząd uczniowski. 

2. Szczegółowe kompetencje ww. organów oraz zasady ich współdziałania określają 
odrębne przepisy. 

3. Dyrektorem szkoły jest dyrektor centrum. 
 
 
 

Organizacja szkoły. 
 

§ 5. 1. Kształcenie może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej. 
2. Zajęcia ze słuchaczami w szkole kształcącej w formie stacjonarnej odbywają się przez 

trzy lub cztery dni w tygodniu. 
3. W szkole kształcącej w formie zaocznej: 

1) konsultacje zbiorowe dla słuchaczy odbywają się we wszystkich semestrach co dwa 
tygodnie przez dwa dni. 

2) dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 
20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze, 

3) organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru: pierwszą – 
wprowadzającą do pracy w semestrze, i drugą – przed egzaminacyjną. 

 
§ 6. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Zasady podziału oddziału na grupy określają odrębne przepisy. 
3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, ustalonej dla szkoły, są organizowane w oddziałach. 
4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach 
lub zespołach międzyoddziałowych. 

5. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych  
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 

6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 
zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych,  
na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką. 
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§ 7. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
2. Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut. 
 
§ 8. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu, regulują odrębne przepisy. 
 
§ 9. Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia pozaszkolne dla słuchaczy, zwiększające szansę  
ich zatrudnienia, realizowane w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz  
we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego  
i placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia 
zawodowego. 
 
§ 10. Organizację pracowni szkolnych dla realizacji ćwiczeń praktycznych określa statut 
centrum. 

 
§ 11. 1. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza,  
      z uwzględnieniem zadań w zakresie: 
1) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań słuchaczy oraz wyrabiania  

i pogłębiania u słuchaczy nawyku czytania i uczenia się, 
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

określa statut centrum. 
2. Zasady współpracy biblioteki szkolnej ze słuchaczami, nauczycielami oraz innymi 

bibliotekami określa statut centrum. 
 

§ 12. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
       określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora centrum,  
       z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie  
       ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.  
       Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników,  

w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć 
edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę 
oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor centrum, 
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 
zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 
§ 13. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły określa statut centrum. 
 
§ 14. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 
       jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania  
       z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie, 
       z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. 
2. Dyrektor centrum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez 
dyrektora, na wniosek zespołu. 
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§ 15. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest,  

aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku 
słuchaczy, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 

 
Słuchacze. 

 
§ 16. 1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec słuchaczy oraz tryb odwoływania się 
      od kary, określa statut centrum. 
2. Przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniająca dyrektora 

do skreślenia słuchacza z listy słuchaczy, reguluje statut centrum. 
3. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, określa statut centrum. 
 
§ 17. Szczegółowe zasady rekrutacji słuchaczy do szkoły,  z uwzględnieniem odrębnych 
przepisów, określa statut centrum. 
 
§ 18. 1. Prawa słuchacza oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw słuchacza,  
       reguluje statut centrum. 
2. Obowiązki słuchacza określa statut centrum. 
 

Postanowienia końcowe. 
 

§ 19. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład centrum zawierają nazwę centrum  

i technikum. 
 

§ 20. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

                                                                                       Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 394 
 

Uchwała nr LII/576/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 r. 
 

w sprawie nadania statutu publicznej Szkole Policealnej  nr 7 w Gorzowie Wlkp. 
 
         Na podstawie art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1  w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 
12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Nadaje się pierwszy statut publicznej Szkole Policealnej nr 7  
w Gorzowie Wlkp.  

 
Postanowienia ogólne. 

 
§ 2. 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Policealna nr 7. 
2. Szkoła Policealna nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Elektrycznych. 
3. Siedziba Szkoły Policealnej nr 7 mieści się w Gorzowie Wlkp.,  

przy ul. Dąbrowskiego 33. 
4. Organem prowadzącym  jest Gmina Gorzów Wlkp. 
5. Organem nadzoru pedagogicznego jest Lubuski Kurator Oświaty. 
6. Szkoła policealna używa nazwy w pełnym brzmieniu:  

Zespół Szkół Elektrycznych Szkoła Policealna   nr 7. 
7. W dalszej części statutu zamiast pełnej nazwy używa się określenia „szkoła”. 
8. Szkoła jest jednostką budżetową. 

 
Cele i zadania szkoły. 

 
§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 
uczniów, ich indywidualnych zainteresowań, a także możliwości psychofizycznych.  
Szczegółowe zadania i cele określa statut zespołu. 

2. Szkoła kształci w zawodach: 
- technik informatyk,   technik elektronik. 

3. Sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego 
wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska 
wychowawczego określa statut zespołu. 

4. Zadania zespołów nauczycielskich określa statut zespołu. 
5. Szczegółowe zasady wewnętrznego oceniania określa Wewnętrzny System Oceniania. 
6. Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych 

określa statut zespołu. 
7. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, określa 
statut zespołu. 

8. Współpraca szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, 
wychowania i profilaktyki realizowana jest według zasad, wprowadzonych odrębnymi 
przepisami. 
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9. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna  
po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

 
Organy szkoły. 

 
§ 4. 1. Organami szkoły są: 

a) dyrektor, 
b) rada pedagogiczna, 
c) rada rodziców, 
d) samorząd uczniowski. 

2. Szczegółowe kompetencje ww. organów oraz zasady ich współdziałania określają odrębne     
    przepisy. 
3. Dyrektorem szkoły jest dyrektor zespołu. 
 

Organizacja szkoły. 
 

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Zasady podziału oddziału na grupy określają odrębne przepisy. 
3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, ustalonej dla szkoły, są organizowane w oddziałach. 
4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach 
lub zespołach międzyoddziałowych. 

5. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych  
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 

6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 
zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych,  
na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką. 

 
§ 6. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
2. Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut. 
 
§ 7. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu, regulują odrębne przepisy. 
 
§ 8. Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia pozaszkolne dla uczniów, zwiększające szansę  
ich zatrudnienia, realizowane w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz  
we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego  
i placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia 
zawodowego. 
 
§ 9. Organizację pracowni szkolnych dla realizacji ćwiczeń praktycznych określa statut 
zespołu. 
 
§ 10. 1. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, z 
uwzględnieniem zadań w zakresie: 
1) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji  
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 
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4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 
określa statut zespołu. 
2.  Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi 
opiekunami) oraz innymi bibliotekami określa statut zespołu. 

 
§ 11. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora zespołu,  
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 
ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.  
Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników,  
    w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć       
    edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę    
    oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor zespołu,  
    z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład   
    zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 
 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
 

§ 12. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły określa statut zespołu. 
 
§ 13. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania  
z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie,  
z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. 

2. Dyrektor zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 
zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez 
dyrektora, na wniosek zespołu. 

 
§ 14. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane  
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 

 
Uczniowie. 

 
§ 15. 1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się  
      od kary, określa statut zespołu. 
2. Przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniająca dyrektora 

do skreślenia ucznia z listy uczniów, reguluje statut zespołu. 
3. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, określa statut zespołu. 
 
§ 16. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły,  
z uwzględnieniem odrębnych przepisów, określa statut zespołu. 
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§ 17. 1. Prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności  praw zawartych w Konwencji  
  o Prawach Dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,  
  reguluje statut zespołu. 

2. Obowiązki ucznia określa statut zespołu. 
 

Postanowienia końcowe. 
 

§ 18. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu  

i technikum uzupełniającego. 
 
§ 19. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2.  Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

Poz. 395 
 

Uchwała nr LII/577/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 r. 
 

w sprawie nadania statutu publicznej Szkole Policealnej  nr 9 w Gorzowie Wlkp. 
 
         Na podstawie art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1  w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz  
art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Nadaje się pierwszy statut publicznej Szkole Policealnej nr 9 w Gorzowie Wlkp.  

 
Postanowienia ogólne. 

 
§ 2. 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Policealna nr 9. 
2. Szkoła Policealna nr 9 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych. 
3. Siedziba Szkoły Policealnej nr 9 mieści się w Gorzowie Wlkp.,  

przy ul. Poznańska 23. 
4. Organem prowadzącym  jest Gmina Gorzów Wlkp. 
5. Organem nadzoru pedagogicznego jest Lubuski Kurator Oświaty. 
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6. Szkoła policealna używa nazwy w pełnym brzmieniu:  
Zespół Szkół Ogrodniczych Szkoła Policealna   nr 9. 

7. W dalszej części statutu zamiast pełnej nazwy używa się określenia „szkoła”. 
8. Szkoła jest jednostką budżetową. 
 

Cele i zadania szkoły. 
 

§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 
program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 
uczniów, ich indywidualnych zainteresowań, a także możliwości psychofizycznych.  
Szczegółowe zadania i cele określa statut zespołu. 

2. Szkoła kształci w zawodach: 
- technik agrobiznesu. 

3. Sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego 
wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska 
wychowawczego określa statut zespołu. 

4. Zadania zespołów nauczycielskich określa statut zespołu. 
5. Szczegółowe zasady wewnętrznego oceniania określa Wewnętrzny System Oceniania. 
6. Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych 

określa statut zespołu. 
7. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, określa 
statut zespołu. 

8. Współpraca szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, 
wychowania i profilaktyki realizowana jest według zasad, wprowadzonych odrębnymi 
przepisami. 

9. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna  
po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

 
Organy szkoły. 

 
§ 4. 1. Organami szkoły są: 

a) dyrektor, 
b) rada pedagogiczna, 
c) rada rodziców, 
d) samorząd uczniowski. 

2.   Szczegółowe kompetencje ww. organów oraz zasady ich współdziałania określają   
      odrębne przepisy. 
3.   Dyrektorem szkoły jest dyrektor zespołu. 
 

Organizacja szkoły. 
 

§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Zasady podziału oddziału na grupy określają odrębne przepisy. 
3. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, ustalonej dla szkoły, są organizowane w oddziałach. 
4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw 

programowych kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach 
lub zespołach międzyoddziałowych. 

 
 

67



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 7 (138) / 2005 

5. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych  
z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów. 

6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia 
zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych,  
na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką. 

 
§ 6. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
2. Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut. 
 
§ 7. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu, regulują odrębne przepisy. 
 
§ 8. Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia pozaszkolne dla uczniów, zwiększające szansę  
ich zatrudnienia, realizowane w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz  
we współpracy z urzędami pracy, pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego  
i placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia 
zawodowego. 
 
§ 9. Organizację pracowni szkolnych dla realizacji ćwiczeń praktycznych określa statut 
zespołu. 
 
§ 10. 1. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, z 
uwzględnieniem zadań w zakresie: 
1) udostępniania książek i innych źródeł informacji, 
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji  
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 
określa statut zespołu. 
5) Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi 
opiekunami) oraz innymi bibliotekami określa statut zespołu. 

 
§ 11. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora zespołu,  
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 
ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku.  
Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

2.    W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników,  
       w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć      
       edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę   
       oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor zespołu,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 
zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 
§ 12. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły określa statut zespołu. 
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§ 13. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 
jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania  
z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie,  
z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. 

2. Dyrektor zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 
zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez 
dyrektora, na wniosek zespołu. 

 
§ 14. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane  
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 

 
Uczniowie. 

 
§ 15. 1. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się  
      od kary, określa statut zespołu. 
2. Przypadki, w których rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniająca dyrektora 

do skreślenia ucznia z listy uczniów, reguluje statut zespołu. 
3. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, określa statut zespołu. 
 
§ 16. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły,  
z uwzględnieniem odrębnych przepisów, określa statut zespołu. 
 
§ 17. 1. Prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności  praw zawartych w Konwencji  

  o Prawach Dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,  
  reguluje statut zespołu. 

2. Obowiązki ucznia określa statut zespołu. 
3.  

Postanowienia końcowe. 
 

§ 18. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu  

i technikum uzupełniającego. 
 
§ 19. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2.  Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 396 
 

Uchwała nr LII/578/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 r.   
 

w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej na 
stanowisko dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. 

 
Na podstawie art. 36a ust. 5 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 
  § 1. Do prac komisji konkursowej  na stanowisko dyrektora Zespołu Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. wyznacza się przedstawicieli organu 
prowadzącego w składzie: 

a) Adam Kozłowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., 
b) Roman Bukartyk – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 

Gorzowa Wlkp., 
c) Stefan Sejwa – Radny Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Miasta Gorzowa 

Wlkp. 
 

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

                                                                                                Przewodniczący Rady Miasta 
                                           
                                                                                                         Mieczysław Kędzierski 
  

                  
 

Poz. 397 
 

Uchwała Nr  LII/579/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 r. 
 

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 22 w Gorzowie Wlkp. 
 
           Na podstawie 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 zmianami)  w związku z § 1 ust 4 załącznika 
nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, 
poz. 624 ze zmianami) uchwala się, co następuje:                   
 
           § 1. Nadaje się Przedszkolu Miejskiemu nr 22 ul. Szarych Szeregów 2  
w Gorzowie Wlkp. imię „Tęczowe Przedszkole”. 
 

 
 

70



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 7 (138) / 2005 

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

 
 

Poz. 398 
 

Uchwała Nr LII/580/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Na podstawie art. 40 ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.2086 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 

§1. Na drogach publicznych położonych w granicach administracyjnych Miasta 
Gorzowa Wlkp. ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu: 
 
1. prowadzenia robót w pasie drogowym, 
 

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego, w 
tym: torowiska, pobocza, chodniki, place, zatoki postojowe, 

autobusowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze i jezdnia w wysokości: 

 
 
 

Kategoria drogi 
Przy zajęciu 

do 20% 
szerokości jezdni 

/zł/ 

Przy zajęciu 
powyżej 20% do 

50% 
szerokości jezdni 

/zł/ 

Przy zajęciu powyżej 50% 
do całkowitego zamknięcia 

jezdni 
/zł/ 

Drogi krajowe 2,00 8,00 10,00 

Drogi 
wojewódzkie 2,00 8,00 

10,00 

Drogi powiatowe 1,00 6,00 8,00 

Drogi gminne 1,00 6,00 8,00 
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2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 
 

Roczna stawka opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego 
przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury technicznej, 

 
 

Kategoria drogi 
z wyłączeniem drogowych 

obiektów inżynierskich 
/zł/ 

na drogowych obiektach 
inżynierskich 

/zł/ 

Drogi krajowe 16,00 160,00 

Drogi 
wojewódzkie 

16,00 

Drogi powiatowe 8,00 160,00 

Drogi gminne 8,00 160,00 

160,00 

 
a) roczną stawkę opłat obniża się o 50% dla urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i 
gazowych 
b) roczną stwkę opłat obniża się o 90% dla urządzeń służących bezpieczeństwu publicznemu, 
umieszczanych przez Miasto Gorzów Wlkp.  
 
3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami  
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 
 

Stawki opłat za każdy dzień 
zajęcia 1m2 

powierzchni pasa drogowego 
zajętej przez rzut poziomy 
obiektu budowlanego /zł/ 

 
 

Kategoria drogi 

Strefa A Strefa B 

 
Stawki opłat za 1 m2 
powierzchni reklamy 

(dziennie) 
/zł/ 

Drogi krajowe 1,20 0,80 3,00 

Drogi wojewódzkie 0,60 0,50 2,20 

Drogi powiatowe 0,40 0,30 1,80 

Drogi gminne 0,30 0,20 1,40 
 
Strefa A obejmuje ulice wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  
Strefa B obejmuje pozostałe ulice nie wymienione w strefie A. 
a) w uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanych stron Prezydent Miasta  
    Gorzowa Wlkp. może obniżyć stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej  
    przez rzut poziomy obiektu budowlanego do 50%. 
b) stawki opłat za 1m2 powierzchni reklamy obniża się o 95% dla reklam umieszczanych    
    przez:  

-Miasto Gorzów Wlkp., 
-Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina, 
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-Państwowe i samorządowe instytucje kultury prowadzące działalność w Gorzowie 
Wlkp. 
-Sponsorów dekoracji okolicznościowych miasta związanych z działalnością 
kulturalną.  
-Osoby prawne i fizyczne propagujące hasła bezpieczeństwa ruchu drogowego, o 
treści i formie określonej przez zarządcę drogi w porozumieniu z Komendą Miejską 
Policji oraz pod warunkiem, że treści reklamowe inne niż dotyczące bezpieczeństwa 
ruchu zajmują mniej niż 10% powierzchni tablicy. 

c) stawkę opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu 
budowlanego obniża się o 95% dla obiektów umieszczanych przez Miasto Gorzów Wlkp.  
 
d) stawki opłat za 1m2 powierzchni reklamy obniża się o 50% dla reklam podwieszanych do  
    słupków, na których umocowano tablice z nazwami ulic. 
 
4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione  
    w pkt.1-3 
 

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa 
drogowego 

Zastrzeżone 
wydzielone 
stanowiska 
postojowe 
(koperty) 

 
 

Kategoria drogi 
ogródki 

sezonowe 
i witryny 

 
(zł) 

Handel 
sezonowy 

 
 

(zł) 

Schody, 
podjazdy 

(zł) 

w SPP poza 
SPP 

Cele 
rekreacyjne, 

ogrodnicze i inne 
(zł) 

Drogi krajowe 0,40 1,00 0,07 1,00 0,50 0,05 

Drogi 
wojewódzkie 0,40 1,00 0,07 1,00 0,50 0,05 

Drogi powiatowe 0,40 1,00 0,07 1,00 0,50 0,05 

Drogi gminne 0,40 1,00 0,07 1,00 0,50 0,05 
 
a) stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej na prawach wyłączności obniża 
się o 80% dla: 

-Miasta Gorzowa Wlkp., 
-Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina, 
-Państwowych i samorządowych instytucji kultury prowadzacych działalność w 
Gorzowie Wlkp. 
 
§2.1. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak 

zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.  
2. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa 
drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury 
technicznej mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.  
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§3.1. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w §1. ust 1 pkt. 2 obejmują pełny  
rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 
2. Za niepełny rok wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie  
do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

§4. Uchyla się uchwałę Nr XXIX/314/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 
maja 2004r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach 
administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

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

§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych. 
 
 
         Przewodniczący Rady Miasta 
 
             Mieczysław Kędzierski 
 

Załacznik nr 1 
do uchwały nr LII/580/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 23 maja 2005r. 

 
 
 
Wykaz ulic w strefie A; 
 
Dworcowa, Składowa, Garbary, Młyńska, Zaułek, Łużycka, Łazienki, Wodna, Chrobrego (od 
Jagiełły do Nadbrzeżnej), Mostowa, Lutycka, Pionierów, Obotrycka, Fornalskiej, 
Cichońskiego, Nadbrzeżna, Spichrzowa, Jagiełły, Wybickiego, Łokietka (od Wybickiego do 
ronda Kosynierów Gdyńskich), Dzieci Wrzesińskich, Zabytkowa, Wełniany Rynek, 
Hawelańska, Pocztowa, Strzelecka, Stara, Sikorskiego (od Dworcowej do Warszawskiej), 
Kosynierów Gdyńskich (od ronda Kosynierów Gdyńskich do Sikorskiego), Estkowskiego (od 
Kosynierów Gdyńskich do Orląt Lwowskich), Orląt Lwowskich (od Estkowskiego do 
Sikorskiego). 
 

Poz. 399 
 

Uchwała nr LII/581/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005r. 
 

w 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 (tekst jednolity-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: 
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§1. Opiniuje się pozytywnie zaliczenie odcinka drogi – ul.Kasprzaka (od granicy 

miasta do ul.Niwickiej) oraz odcinka drogi powiatowej – ul.Kasprzaka (od ul.Niwickiej do 
Trasy Nadwarciańskiej ) do kategorii dróg krajowych. 
 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   
 Przewodniczący Rady Miasta 
 
     Mieczysław Kędzierski   

 
 

Poz. 400 
 

Uchwała nr LII/582/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005r. 
 

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 (tekst jednolity-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 pozbawienie ul.Sulęcińskiej (od granicy miasta do 
ul.Poznańskiej) oraz Trasy Nadwarciańskiej (od ul.Koniawskiej do ul.Kasprzaka) kategorii 
drogi krajowej. 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 Przewodniczący Rady Miasta 
 
     Mieczysław Kędzierski   

 
 

Poz. 401 
 

Uchwała Nr LII/583/2005   
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

z dnia 23 maja 2005 r.                   
 

zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.  

 
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze 
zmianami) uchwala się, co następuje : 
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§ 1. W Uchwale Nr XI/120/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 maja 2003 r. 
w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów, zmienionej Uchwałą Nr XXV/274/2004 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 lutego 2004 r., wprowadza się następujące zmiany:  
§ 4 otrzymuje brzmienie:   
„ 1. Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży na terenie obiektu sportowego, z wyjątkiem zezwoleń na 
sprzedaż piwa, Prezydent Miasta kieruje się zasadą, że sprzedaż taka nie może odbywać się 
w czasie trwania imprezy sportowej. 
2. Sprzedaż i konsumpcja piwa na terenie obiektu sportowego może odbywać się wyłącznie 
w punkcie gastronomicznym wyznaczonym przez zarządcę lub administratora obiektu i 
dodatkowo oddzielonym ogrodzeniem od miejsca imprezy sportowej.     
3. Sprzedaż piwa, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona wyłącznie w plastikowych 
kubkach jednorazowych.   
4. Za niedopuszczanie do wynoszenia przez klientów nieskonsumowanego piwa poza teren 
punktu gastronomicznego odpowiada przedsiębiorca prowadzący ten punkt. ”           

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

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

Urzędowym Województwa Lubuskiego.  
 
 

Przewodniczący Rady Miasta  
 
   Mieczysław Kędzierski  

 
 

Poz. 402 
 

Uchwała Nr LII/584/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005r.  
  

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie w 2005 roku z samorządami gmin w zakresie 
postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, 

znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu  
albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób.  

    
 Na podstawie art.7 ust. 1 pkt  14, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (jedn. tekst: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 39 
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (jedn. tekst: Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002r. z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
§ 1. Wyraża się zgodę na współdziałanie z samorządami innych gmin w zakresie 

postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, 
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu 
lub życiu innych osób. 
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§ 2. Warunki współdziałania o których mowa w § 1 określą porozumienia zawarte między 
zainteresowanymi gminami. 

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

 
§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Mieczysław Kędzierski 

 
 

Poz. 403 
 

Uchwała Nr LII/585/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 roku. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity 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 jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm) oraz art.124 ust.1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się co 
następuje : 
 
  § 1.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  284.422,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  24.816,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  1.455,00 
wpływy do budżetu ze środków specjalnych 1.455,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  1.785,00 
wpływy do budżetu ze środków specjalnych 1.785,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  13.252,00 
wpływy do budżetu ze środków specjalnych 13.252,00 
 
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne  8.324,00 
wpływy do budżetu ze środków specjalnych 8.324,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna  26.785,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze  26.785,00 
wpływy do budżetu ze środków specjalnych 26.785,00 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  35.394,00 
Rozdział 85305 – Żłobki  35.394,00 
wpływy do budżetu ze środków specjalnych 35.394,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  197.427,00 
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Rozdział 85401 – Świetlice szkolne   35.161,00 
wpływy do budżetu ze środków specjalnych 35.161,00 
 
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne  21.794,00 
wpływy do budżetu ze środków specjalnych 21.794,00 
 
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci  
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  27.902,00 
wpływy do budżetu ze środków specjalnych 27.902,00 
 
Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe  112.570,00 
wpływy z usług  112.570,00 
 
 § 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  284.422,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  24.816,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  1.455,00 
wydatki bieżące 1.455,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  1.785,00 
wydatki bieżące  1.785,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  13.252,00 
wydatki bieżące 13.252,00 
 
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne  8.324,00 
wydatki bieżące 8.324,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna  26.785,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze  26.785,00 
wydatki bieżące 26.785,00 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  35.394,00 
Rozdział 85305 – Żłobki  35.394,00 
wydatki bieżące  35.394,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  197.427,00 
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne   35.161,00 
wydatki bieżące  35.161,00 
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne  21.794,00 
wydatki bieżące  21.794,00 
 
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci  
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  27.902,00 
wydatki bieżące  27.902,00 
 
Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe  112.570,00 
wydatki bieżące  112.570,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 47.732,00 
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 § 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. 404 
 

Uchwała Nr LII/586/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

z dnia 23 maja 2005 roku.  
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142  poz. 1591 z późn. zmianami); art. 12 
pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 109 ust 2 pkt 2 lit b i art 124 ust. 1 
pkt.  6 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami) uchwala się co następuje:  

 
  § 1. 1. W uchwale Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 stycznia 
2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok w § 12 dodaje się ustęp 3  
„§ 12. 3. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym : 
 a) przychody w wysokości  312.000 zł 
 b) wydatki stanowiące koszty w wysokości  827.643 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 14” 
 
2.Załącznik nr 14 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 

 8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 
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Zał. nr 1  
Do uchw. Nr LII/586/2005 
R. M. Gorzowa wlkp. 
z dnia 23 maja 2005r. 

 
 

Zestawienie przychodów i  wydatków Funduszu  Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym na 2005 rok. 

 
 

I. Stan środków na początku 2005 roku 530. 643 
    
II. Przychody  
Dział 710, Rozdział 71030   
Źródło przychodów   
1. Wpływy z opłat za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej i sprzedaż materiałów z państwowego zasobu geodezyjno - 
kartograficznego 300 .000 
2. Odsetki 2. 000 
3. Dofinansowanie z WFGZGiK 10. 000 
Razem przychody 312. 000 
  
Środki do dyspozycji 842. 643 
  
III. Wydatki  
 
Dział 710, Rozdział 71030   
1. Przelewy redystrybucyjne 140. 000 
2. Zakup materiałów eksploatacyjnych 40. 000 
3. Zakup energii 25. 000 
4. Usługi geodezyjno - kartograficzne na rzecz państwowego zasobu geodezyjno 
- kartograficznego, usługi remontowe w Ośrodku, obsługa baz komputerowych, 
szkolenie pracowników, koszty utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej 549. 643 
5. Wynagrodzenia bezosobowe 3 .000 
6. Usługi konserwacji i naprawy sprzętu, usługi remontowe 40 .000 
7. Zakupy inwestycyjne 30. 000 
Razem wydatki 827. 643 
  
IV. Stan środków na koniec 2005 roku 15. 000 
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Poz. 405 
 

Uchwała Nr LII/587/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia  23 maja 2005 roku. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity 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 jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm) oraz art.124 ust.1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się co 
następuje : 
 
  § 1.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  70.700,00 
Dział 750 – Administracja publiczna  70.700,00 
Rozdział 75095 – Pozostała działalność  70.700,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane  
z innych źródeł 70.700,00 
 
 § 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  70.700,00 
Dział 750 – Administracja publiczna  70.700,00 
Rozdział 75095 – Pozostała działalność  70.700,00 
wydatki bieżące  70.700,00 
 
 § 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. 406 
 

Uchwała Nr LII/588/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 roku. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity 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 jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm) oraz art.124 ust.1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
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finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się co 
następuje : 
 
  § 1.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  271.639,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia  271.639,00 
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 271.639,00 
wpływy z różnych dochodów  271.639,00 
 
 § 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  271.639,00 
Dział 710 – Działalność usługowa  16.239,00 
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego  16.239,00 
wydatki bieżące  16.239,00 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia  255.400,00 
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  255.400,00 
wydatki bieżące w tym, dotacje:  255.400,00 
 
 § 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. 407 
 

Uchwała Nr LII/589/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia  23 maja  2005 roku. 

 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity 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 jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm) oraz art.124 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się co 
następuje : 
 
  § 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  1.690.434,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  714.618,00 
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania zawodowego 314.618,00 
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie  
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  314.618,00 
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Rozdział 80195 – Pozostała działalność  400.000,00 
dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie  
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  400.000,00
  
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  3.000,00 
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  w tym poradnie 
specjalistyczne 3.000,00 
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie  
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.000,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  972.816,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność  972.816,00 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  972.816,00 
 
 § 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  1.690.434,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  714.618,00 
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania zawodowego 314.618,00 
wpływy z usług  314.618,00 
  
Rozdział 80195 – Pozostała działalność  400.000,00 
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie  
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych  400.000,00
  
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  3.000,00 
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  w tym poradnie 
specjalistyczne 3.000,00 
wpływy z usług 3.000,00 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  972.816,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność  972.816,00 
środki na dofinansowanie  własnych inwestycji gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 
z innych  źródeł   972.816,00 
 
 § 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  
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Poz. 408 
 

Uchwała Nr LII/590/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 roku. 
 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity 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 jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm) oraz art.124 ust.1 pkt 2 i 10  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się co 
następuje : 
 
  § 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  317.200,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  297.200,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 297.200,00 
wydatki bieżące  297.200,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  20.000,00 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność  20.000,00 
wydatki bieżące  20.000,00 
 
 § 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  317.200,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  297.200,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze 297.200,00 
wydatki bieżące, w tym, dotacje: 297.200,00 
 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  20.000,00 
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  20.000,00 
wydatki bieżące, w tym, dotacje: 20.000,00 
 
 § 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  
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Poz. 409 
 

Uchwała Nr LII/591/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia  23 maja  2005 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2005 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.109 ust.2 pkt 1, art.110 ust 4, art. 112 ust.2 pkt.3 oraz art. 124 ust 1 pkt 
2, 3, 4 i 4a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 
2003 roku Nr 15, poz.148 ze zm.). 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  11.054.290,00 
Dział 600 – Transport i łączność  11.054.290,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  11.054.290,00 
wydatki majątkowe  11.054.290,00 
 
  § 2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka na  prefinansowanie  
z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości  11.054.290,00 
 
 § 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 § 5. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
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Załącznik nr  1 do uchwały nr  LII/591/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia  23 maja 2005r. 
 

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych 
              

Nazwa programu Cel Nakłady 
Jednostka realizująca Zadania programu w tym:             

    z budżetu w tym:           
Lp.      Dział Rozdział   Ogółem miasta 2005 2006 2007

          
Termin 

realizacji     udział własny  inne
udział 
własny inne 

udział 
własny inne 

1          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      Razem x x 159 888 885 86 591 845 10 180 632 11 054 290 31 546 366 9 937 583 16 080 250 0 

1 

600  60015 Przebudowa odcinka drogi 
krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - 
ulica Grobla - Most Staromiejski   
Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. 

Usprawnienie przejazdów drogami 
krajowymi przez miasto na prawach 
powiatu 

2004-2006 39 164 290 17 780 546 5 256 787 11 054 290 12 361 499 9 937 583     

2 

600  60015 Budowa połączenia drogi 
powiatowej nr 2531F z drogą 
krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp.*    
Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. 

Usprawnienie układu komunikacyjnego 
miasta; zwiększenie przepustowości 
skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. 
Walczaka, skrócenie czasu przejazdu 
ruchu tranzytowego przez miasto 2004-2007 11 199 539 2 799 885 986 538   1 790 960   15 250   

3 

600  60095 Budowa Zintegrowanego Systemu 
Komunikacji Publicznej Miasta       
Gorzowa Wlkp. 
Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. 

Poprawa miejskich systemów transportu, 
w tym: transportu publicznego oraz 
polepszenie jakości funkcjonowania 
transportu - zredukowanie zatłoczenia i 
poprawienie środowiska w celu 
zwiększenia atrakcyjności miasta jako 
miejsca działania gospodarki. 

2005-2010 23 600 000 5 900 000 900 000   2 000 000       

4 

801  80195 Przebudowa infrastruktury 
edukacyjnej   
Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. 

Kompleksowa rozbudowa i przebudowa 
budynków szkolnych, poprawiająca stan 
techniczny obiektów oraz poprawa 
warunków bezpieczeństwa i nauczania 

2004-2008 10 945 056 2 571 414 797 307   993 907   315 000   

5 

900  90095 Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy 
Zawarcie 
Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. 

Ochrona środowiska; budowa kanalizacji 
sanitarnej 

2005-2010 26 980 000 23 040 000 240 000   2 200 000   5 600 000   

6 

921  92113 Budowa Centrum Edukacji 
Artystycznej  
Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. 

Rozwój w mieście kultury i oświaty 
artystycznej; budowa Centrum pozwoli na 
ujednolicenie kształcenia artystycznego. 

2005-2008 48 000 000 34 500 000 2 000 000   12 200 000   10 150 000   

* Nakłady w poszczególnych latach nie obejmują finansowania ze środków zewnętrznych.          
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Uwaga : załącznik Nr 2 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w 
godz. urzędowania 

 
 
Załącznik nr  3 do uchwały nr  LII/591/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Z dnia  23 maja 2005r. 

 
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 

 
Lp. Treść Kwota 

 
1 2 3 

PRZYCHODY BUDŻETU 
1 Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych 8.000.000 
2 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej  

11.054.290 

3 Razem przychody 19.054.290 
4 Dochody budżetu 308.048.625 
5 Razem przychody i dochody budżetu  327.102.915 

ROZCHODY BUDZETU 
6 Spłaty kredytów 15.979.000 
7 Spłata pożyczek 834.000 
8 Wykup obligacji komunalnych 10.000.000 
9 Razem rozchody 26.813.000 
10 Wydatki budżetu 300.289.915 
11 Razem rozchody i wydatki budżetu 327.102.915 

 
 
 

Poz. 410 
 

Uchwała Nr LII/592/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 roku. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2005 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.109 ust.2 pkt 1, art.110 ust 4, art. 112 ust.2 pkt.3 oraz art. 124 ust 1 pkt 
2, 3, 4 i 4a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 
2003 roku Nr 15, poz.148 ze zm.). 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  2.991.546,00 
Dział 600 – Transport i łączność  2.991.546,00 
Rozdział 60095 – Pozostała działalność  2.991.546,00 
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wydatki bieżące 291.546,00 
wydatki majątkowe  2.700.000,00
  
  § 2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka na  prefinansowanie  
z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości  2.991.546,00 
 
 § 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 § 5. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 

 
Uwaga : załącznik Nr 1,2 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godz. Urzędowania 
 
 

Załącznik nr  3 do uchwały nr LII/592/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Z dnia  23 maja 2005r. 

 
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 

 
Lp. Treść Kwota 

 
1 2 3 

PRZYCHODY BUDŻETU 
1 Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych 8.000.000 
2 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej  

14.045.836 

3 Razem przychody 22.045.836 
4 Dochody budżetu 308.048.625 
5 Razem przychody i dochody budżetu  330.094.461 
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ROZCHODY BUDZETU 
6 Spłaty kredytów 15.979.000 
7 Spłata pożyczek 834.000 
8 Wykup obligacji komunalnych 10.000.000 
9 Razem rozchody 26.813.000 
10 Wydatki budżetu 303.281.461 
11 Razem rozchody i wydatki budżetu 330.094.461 

 
 
 

Poz. 411 
 

Uchwała LII/593/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia  23 maja 2005 roku. 
 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „c” i pkt 15  oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze  
zmianami) ; art.12, pkt 8 lit. „c” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz art. 30g 
ust.1 i 4, art. 30h ust.1, art.48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze  zmianami) uchwala się co 
następuje : 

 
        § 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 20.991.873 zł z Banku Gospodarstwa 
Krajowego na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi 
krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Transport, w tym: 

- 2005 rok 11.054.290,00 zł 
- 2006 rok 9.937.583,00 zł 

 
§ 2. Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu zwrotu środków z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 
 
§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zawarcia umowy pożyczki oraz otwarcia 

rachunków w Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi finansowej projektu. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 

Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu.  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 412 

 
Uchwała LII/594/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia  23 maja 2005 roku. 

 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „c” i pkt 15  oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze  
zmianami) ; art.12, pkt 8 lit. „c” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz art. 30g 
ust.1 i 4, art. 30h ust.1, art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze  zmianami) uchwala się co 
następuje : 

 
§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 2.991.546 zł z Banku Gospodarstwa 
Krajowego na prefinansowanie projektu pn.: „Budowa Zintegrowanego Systemu 
Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. – etap I” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym: 

- 2005 rok 2.991.546,00 zł 
 

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu zwrotu środków z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

 
§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zawarcia umowy pożyczki oraz otwarcia 

rachunków w Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi finansowej projektu. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 

Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 413 
 

Uchwała nr LII/595/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 roku. 
 

w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: 
„Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. – etap I”  

w formie weksla „in blanco” oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się  
egzekucji. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 roku , Nr 142 , poz. 1592 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy  

na dofinansowanie projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej 
miasta Gorzowa Wlkp. – etap I” ze środków Unii Europejskiej do kwoty 2.999.046 zł  
 i zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie: 
- weksla „in blanco” miasta Gorzów Wlkp. na zasadach określonych w tejże umowie  

i deklaracji do weksla, 
- notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 
 
2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów budżetu miasta. 
 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

Poz. 414 
 

Uchwała Nr LII/596/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja  2005 roku. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2005 rok.  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 i 11 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 
roku.Nr142, poz.1592 ze zm.), art.109 ust.2 pkt 1 i pkt 2 lit a, art.110, art. 111 ust. 2 pkt 5, art. 
112 ust.2 pkt.6, art.117a  oraz art. 124 ust 1 pkt 2,3,5,8,10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o finansach publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 ze zm.). 
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 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  12.350.210,00 
Dział 600 – Transport i łączność  3.645.296,00 
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy  1.800.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:  1.500.000,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje: 300.000,00 
 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  1.713.296,00 
wydatki majątkowe  1.713.296,00 
w tym wieloletnie  programy inwestycyjne  1.713.296,00 
 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne  132.000,00 
Wydatki majątkowe  132.000,00 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  4.130.000,00 
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej  200.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:  100.000,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje: 100.000,00 
 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  3.930.000,00 
wydatki bieżące 150.000,00 
wydatki majątkowe  3.780.000,00 
 
Dział 710 – Działalność usługowa  151.400,00 
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego  74.000,00 
wydatki bieżące 74.000,00 
 
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  22.400,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 22.400,00 
 
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne  55.000,00 
wydatki bieżące 55.000,00 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  678.604,00 
Dział 75011 – Urzędy wojewódzkie  476.730,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  476.730,00 
 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  201.874,00 
wydatki bieżące 177.874,00 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 150.870,00 
wydatki majątkowe  24.000,00 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  16.300,00 
Rozdział 75495 – Pozostała działalność  16.300,00 
wydatki bieżące  16.300,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  1.200.000,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  866.000,00 
wydatki bieżące 866.000,00  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  217.000,00 
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Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne  65.000,00 
wydatki bieżące 65.000,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja  149.000,00 
wydatki bieżące 149.000,00 
 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  83.000,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  80.000,00 
wydatki bieżące 80.000,00 
 
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego  40.000,00 
wydatki bieżące 40.000,00 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia  500.000,00 
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne   500.000,00 
wydatki majątkowe 500.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  550.010,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej  314.300,00 
wydatki bieżące 314.300,00 
 
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia  21.011,00 
wydatki bieżące  21.011,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.754,00 
 
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze  109.689,00 
wydatki bieżące  109.689,00 
 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego  10,00 
wydatki bieżące  10,00 
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  105.000,00 
wydatki bieżące  105.000,00 

 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  132.000,00 
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy  132.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje : 132.000,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  1.000.000,00 
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód  255.000,00 
wydatki bieżące  255.000,00 

 
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  60.000,00 
Wydatki bieżące  60.000,00 
 
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 285.000,00 
wydatki bieżące  100.000,00 
wydatki majątkowe  185.000,00 
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Rozdział 90095 – Pozostała działalność  400.000,00 
wydatki majątkowe  400.000,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  346.600,00 
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  50.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:  50.000,00 
 
Rozdział 92116 – Biblioteki  110.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:  110.000,00 
 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność  186.600,00 
wydatki bieżące  186.600,00 
w tym dotacje:  30.000,00 
 
 § 2. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości          12.350.210,00 
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
jednostki  samorządu terytorialnego , wynikającej z rozliczeń kredytów  
i pożyczek z lat ubiegłych  
 § 3. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 
dnia 8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok w dziale 700 – 
Gospodarka mieszkaniowa , rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej dodaje się 
tytuł inwestycyjny p.n.: „Modernizacja budynków komunalnych”  
 
  § 4. Miasto Gorzów Wlkp. udzieli pomocy finansowej w wysokości 500.000 zł (pięćset 
tysięcy zł) Marszałkowi Województwa Lubuskiego . 
 
 § 5 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 6. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
  
 § 7. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
 § 8. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
 
 § 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 10. 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 LII/596/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Z dnia  23 maja 2005r. 

 
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 

 
Lp. Treść Kwota 

 
1 2 3 

PRZYCHODY BUDŻETU 
1 Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych 8.000.000 
2 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej  

14.045.836 

3 Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym jednostki wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych  

12.350.210 

4 Razem przychody 34.396.046 
5 Dochody budżetu 308.048.625 
6 Razem przychody i dochody budżetu  342.444.671 

ROZCHODY BUDZETU 
7 Spłaty kredytów 15.979.000 
8 Spłata pożyczek 834.000 
9 Wykup obligacji komunalnych 10.000.000 
10 Razem rozchody 26.813.000 
11 Wydatki budżetu 315.631.671 
12 Razem rozchody i wydatki budżetu 342.446.671 

 
Uwaga : załącznik Nr 2,3,4 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 
218 w godz. urzędowania 
 

Poz. 415 
 

Uchwała Nr LII/597/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005 roku. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2005 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.109 ust.2 pkt 1, pkt 2 lit a,  art. 112 ust.2 pkt.2 oraz art. 124 ust 1 pkt 2, 
3, 5, 8, 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 
2003 roku Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  8.000.000,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  35.000,00 
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej  35.000,00 
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wydatki bieżące, w tym dotacje:  35.000,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  6.327.981,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  2.151.000,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  2.151.000,00 
 
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne  87.000,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 87.000,00 
 
Rozdział 80104 – Przedszkola  18.947,00 
Wydatki bieżące, w tym dotacje: 18.947,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja  1.618.000,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  1.618.000,00 
 
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne  82.000,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  82.000,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  743.500,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  743.500,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  1.040.700,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  1.040.700,00 
 
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne  342.000,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  342.000,00 
 
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne  19.000,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  19.000,00 
 
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego  200.000,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  200.000,00 
 
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  4.946,00 
wydatki bieżące  4.946,00 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność  20.888,00 
wydatki bieżące  20.888,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  1.172.019,00 
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne  367.219,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  367.219,00 
 
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne  281.000,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  281.000,00 
 
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego  177.000,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  177.000,00 

 
 

96



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 7 (138) / 2005 

 
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne  326.800,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  326.800,00 
 
Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe  20.000,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  20.000,00 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport  465.000,00 
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe  65.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje: 15.000,00 
wydatki majątkowe  50.000,00 
 
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej  400.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje: 400.000,00 
 § 2. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt w wysokości         8.000.000,00 
  
 § 3 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

Załącznik nr  1 do uchwały nrLII/597/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Z dnia 23 maja 2005r. 

 
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 

 
Lp. Treść Kwota 

 
1 2 3 

PRZYCHODY BUDŻETU 
1 Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych 16.000.000 
2 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej  

14.045.836 
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3 Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym jednostki wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych  

12.350.210 

4 Razem przychody 42.396.046 
5 Dochody budżetu 308.048.625 
6 Razem przychody i dochody budżetu  350.444.671 

ROZCHODY BUDZETU 
7 Spłaty kredytów 15.979.000 
8 Spłata pożyczek 834.000 
9 Wykup obligacji komunalnych 10.000.000 
10 Razem rozchody 26.813.000 
11 Wydatki budżetu 323.631.671 
12 Razem rozchody i wydatki budżetu 350.444.671 

 
Uwaga : załącznik Nr 2 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w 
godz. Urzędowania. 

 
Poz. 416 

 
Uchwała LII/598/2005 

Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. 
z dnia  23 maja 2005 roku. 

 
w sprawie zaciągnięcia kredytu.  

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze  zmianami) ; 
art.12, pkt 8 lit „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz art.48 ust.1 pkt 2 ustawy 
 z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 15, 
poz.148 ze  zmianami) uchwala się co następuje : 

 
§ 1. 1 Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 8.000.000,00 zł  

z przeznaczeniem  na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach w 2005 roku . 
2. Wybór banku zostanie dokonany  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku  
Prawo zamówień publicznych . 
 

§ 2 Kredyt zostanie spłacony w latach 2006-2007 z dochodów własnych miasta .  
 

§ 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 
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Poz. 417 
 

Uchwała Nr LII/599/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gorzowa Wielkopolskiego.               
 
 Na podstawie art.18 ust.2  pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu miasta Gorzowa Wielkopolskiego  
przez FISCHER – Wszystko dla kolekcjonerów z siedzibą: ul. Rynek 11, 41-902 Bytom, w  
celu umieszczenia w klaserze monet 2 zł z herbami polskich miast dla kolekcjonerów.  
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 

Poz. 418 
 

Uchwała Nr LII/600/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2005r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. 

 
Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz.1591 ze zm.) oraz § 86 uchwały nr VII/58/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
17 lutego 2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz.Urz. Woj.Lubuskiego Nr 9 
poz.174 z dnia 21 lutego 2003r.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. W § 1 uchwały nr XXII/264/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 

2003r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 

zmienionej uchwałą nr XL/442/2004 z dnia 24 listopada 2004r.oraz uchwałą nr LI/559/2004 z 

dnia 27 kwietnia 2005r., wprowadza się następującą zmianę: 

Komisja Gospodarki i Rozwoju: 

poz.2. Piotr Dębicki – wykreśla się: „Wiceprzewodniczący” 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 419 
 

Zarządzenie Nr 1284/I/2005 
Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 24 maja 2005 roku. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego  budżetu miasta na 2005 rok. 
 

Na podstawie art.128 ust.1 pkt 1 oraz art.126 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.)  
zarządzam  co następuje : 
   
 § 1. Zmniejsza  się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  87.100,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości  87.100,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  87.100,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej  87.100,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 
zadań własnych powiatu  87.100,00 
 
 § 2. Zwiększa  się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  370.958,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości  370.958,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  12.000,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  12.000,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat 12.000,00 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  114.000,00 
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  114.000,00 
§ 6412 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat  114.000,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna  244.958,00 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  244.958,00 
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminie (związkom gmin) ustawami 239.020,00 
 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat 5.938,00 
 
 § 3. Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  87.100,00 
Dom Pomocy Społecznej nr 1  70.200,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  70.200,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej  70.200,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  50.000,00 
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§ 4300 – zakup usług pozostałych  20.200,00 
 
Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” 16.900,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  16.900,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej  16.900,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych  16.900,00 
 
 § 4. Zwiększa  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  370.958,00 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami  12.000,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  12.000,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  12.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych  12.000,00 
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  119.938,00 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  114.000,00 
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  114.000,00 
§ 6062 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  114.000,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna  5.938,00 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  5.938,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne                                 5.938,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej  239.020,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  239.020,00 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  239.020,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników       10.400,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne         3.617,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy              500,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe        10.000,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia        15.000,00 
§ 4260 – zakup energii          10.000,00 
§ 4270 – zakup usług remontowych           2.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych                  185.225,00 
§ 4410 – podróże służbowe krajowe                        500,00 
§ 4430 – różne opłaty i składki                                                                            1.000,00 
§ 4480 – podatek od nieruchomości                          778,00 
 
 § 5. 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 

Mieczysław Kędzierski 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Zbigniew Żbikowski 
Elżbieta Rafalska 

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 
Dorota Modrzejewska - Karwowska 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Mariusz Guzenda 
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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