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SPIS TREŚCI 
 

 
Poz. 1037 
Uchwała Nr XIII/175/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r.  
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1038 
Uchwała Nr XIII/176/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007 roku  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1039 
Uchwała Nr XIII/177/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 6 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1040 
Uchwała Nr XIII/178/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 21 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1041 
Uchwała Nr XIII/179/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 22 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1042 
Uchwała Nr XIII/180/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Chrobrego 23  
w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1043 
Uchwała Nr XIII/181/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 24 w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1044  
Uchwała Nr XIII/182/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Chrobrego 33  
w Gorzowie Wlkp.  
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Poz. 1045 
Uchwała Nr XIII/183/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Chrobrego 34  
w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1046 
Uchwała Nr XIII/184/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Słowackiego 4  
w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1047 
Uchwała Nr XIII/185/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Chrobrego 33  
w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1048 
Uchwała Nr XIII/186/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Łokietka 26  
w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1049 
Uchwała Nr XIII/187/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Łokietka 18 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1050 
Uchwała Nr XIII/188/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Sikorskiego 106 
w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1051 
Uchwała Nr XIII/189/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Krzywoustego 4a w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1052 
Uchwała Nr XIII/190/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 29 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1053 
Uchwała Nr XIII/191/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 13  
w Gorzowie Wlkp.  
 
 
 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8  (164) / 2007 

 

 

3

Poz. 1054 
Uchwała Nr XIII/192/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 14  
w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1055 
Uchwała Nr XIII/193/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na spichlerz przy  
ul. Grobla 1 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1056 
Uchwała Nr XIV/194/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
przyjęcia miejskiego programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych w 2007 roku. 

Poz. 1057 
Uchwała Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi. 

Poz. 1058 
Uchwała Nr XIV/196/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

Poz. 1059 
Uchwała Nr XIV/197/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 

Poz. 1060 
Uchwała Nr XIV/198/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 

Poz. 1061 
Uchwała Nr XIV/199/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. 

Poz. 1062 
Uchwała Nr XIV/200/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. 

Poz. 1063 
Uchwała Nr  XIV/201/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości. 
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Poz. 1064 
Uchwała Nr XIV/202/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
lokalu użytkowego. 

Poz. 1065 
Uchwała Nr XIV/203/2007 Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – 
miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

Poz. 1066 
Uchwała Nr XIV/204/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w Gorzowie Wlkp. na północ od ulicy Myśliborskiej. 

Poz. 1067 
Uchwała Nr  XIV/205/2007 Rady Miasta Gorzowa  Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r.  
w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.  
w rejonie ulicy Owocowej. 

Poz. 1068 
Uchwała Nr XIV/206/2007 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji 
autobusowej i  tramwajowej  na rok 2007 dla  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji  
w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1069 
Uchwała Nr XIV/207/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
zmieniająca uchwałę 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. 

Poz. 1070 
Uchwała Nr XIV/208/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu Porządkowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie 
Wlkp., przy ul. Fabrycznej 97. 

Poz. 1071 
Uchwała Nr XIV/209/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r.  w sprawie 
ustalenia stawek opłat i  cennika usług obowiązujących w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 97. 
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Poz. 1072 
Uchwała Nr XIV/210/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w  sprawie 
ustalenia wysokości miesięcznej kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 
kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników 
niebędących nauczycielami zatrudnionych w miejskich samorządowych placówkach 
oświatowych. 

Poz. 1073 
Uchwała Nr XIV/211/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.  

Poz. 1074 
Uchwała Nr XIV/212/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
zmian  budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1075 
Uchwała Nr XIV/213/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
zmian  budżetu  miasta na 2007 rok. 

Poz. 1076 
Uchwała Nr XIV/214/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca  2007r. w sprawie 
zmian  budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1077 
Uchwała Nr XIV/215/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
zmian  w  budżecie  miasta na 2007 rok. 

Poz. 1078 
Uchwała Nr XIV/216/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
zmian  w  budżecie  miasta na 2007 rok. 

Poz. 1079 
Uchwała Nr XIV/217/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
zmian  budżetu  miasta na 2007 rok. 

Poz. 1080 
Uchwała Nr XIV/218/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca  2007r. w sprawie 
zmian  w  budżecie  miasta na 2007 roku. 

Poz. 1081 
Uchwała Nr XIV/219/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca  2007r. w sprawie 
zmian  w  budżecie  miasta na 2007 rok. 
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Poz. 1082 
Uchwała Nr XIV/220/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia warunków płacy  Miejskiego Rzecznika 
Konsumentów i Spraw Mieszkańców. 

Poz. 1083 
Uchwała Nr XIV/221/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

Poz. 1084 
Uchwała Nr XIV/222/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu i barw Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

Poz. 1085 
Zarządzenie nr 310/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r.  
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1086 
Zarządzenie nr 332/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 lipca 2007r.  
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 
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AKTY PRAWNE 
 

Poz. 1037 
 

Uchwała Nr XIII/175/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 14 czerwca 2007r. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art.184 ust.1 pkt. 1, 2, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę     293.036,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie          293.036,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe           74.460,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane  
z innych źródeł              74.460,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja             75.005,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane  
z innych źródeł              75.005,00 
 
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne             74.149,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane  
z innych źródeł              74.149,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące           30.969,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane  
z innych źródeł              30.969,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe            38.453,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane  
z innych źródeł              38.453,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę      293.036,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie           293.036,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe            74.460,00 
wydatki bieżące               74.460,00 
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w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       38.050,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja            75.005,00 
wydatki bieżące             75.005,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       29.580,00 
 
Rozdział 80111– Gimnazja specjalne          74.149,00 
wydatki bieżące             74.149,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       27.330,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące         30.969,00 
wydatki bieżące             30.969,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       15.356,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe          38.453,00 
wydatki bieżące             38.453,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         2.400,00 
 
 § 3. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 
 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania 
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Poz. 1038 
 

Uchwała Nr XIII/176/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 czerwca 2007 roku 

 
w sprawie zmian budżetu  miasta na 2007 rok 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.), art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
  § 1.Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę       50.000,00 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport            50.000,00 
Rozdział 92695 – Pozostała działalność           50.000,00 
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących  
jednostek sektora finansów publicznych           50.000,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę       50.000,00 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport            50.000,00 
Rozdział 92695 – Pozostała działalność           50.000,00 
wydatki bieżące              50.000,00 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         47.700,00 
 
 § 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  
 

Robert Surowiec 
 

Poz. 1039 
 

Uchwała Nr XIII/177/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 14 czerwca 2007r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 6 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
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lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 6, reprezentowanej przez Kierownika ADM nr 4 – Oddział ZGM w Gorzowie 
Wlkp., dotacji w kwocie 74 815,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset 
piętnaście złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji frontowej. 
 

§ 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 
 
         Robert Surowiec 

 
Poz. 1040 

 
Uchwała Nr XIII/178/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 czerwca 2007r. 

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  

ul. Chrobrego 21 w Gorzowie Wlkp.  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 21, reprezentowanej przez Kierownika ADM nr 4 – Oddział ZGM w Gorzowie 
Wlkp., dotacji w kwocie 192 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)  
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji frontowej. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
         Robert Surowiec 

 
Poz. 1041 

 
Uchwała Nr XIII/179/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 czerwca 2007r. 

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  

ul. Chrobrego 22 w Gorzowie Wlkp.  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 22, reprezentowanej przez Kierownika ADM nr 4 – Oddział ZGM w Gorzowie 
Wlkp., dotacji w kwocie 134 910,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset 
dziesięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji frontowej. 
 
 § 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 
 
          Robert Surowiec 
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Poz. 1042 
 

Uchwała Nr XIII/180/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 14 czerwca 2007r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 23 w Gorzowie Wlkp.  

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

gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 23, reprezentowanej przez Kierownika ADM nr 4 – Oddział ZGM w Gorzowie 
Wlkp., dotacji w kwocie 143 600,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące sześćset 
złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji frontowej. 
 
 § 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 
 
          Robert Surowiec 

 
Poz. 1043 

 
Uchwała Nr XIII/181/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 czerwca 2007r. 

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  

ul. Chrobrego 24 w Gorzowie Wlkp.  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
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o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa  
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 24, reprezentowanej przez Kierownika ADM nr 4 –Oddział ZGM w Gorzowie 
Wlkp., dotacji w kwocie 58 704,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset cztery 
złote) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji frontowej. 
 
 § 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 
 
          Robert Surowiec 

 
Poz. 1044 

 
Uchwała Nr XIII/182/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 czerwca 2007r. 

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  

ul. Chrobrego 33 w Gorzowie Wlkp.  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
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§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 33, reprezentowanej przez Kierownika ADM nr 3– Oddział ZGM w Gorzowie 
Wlkp., dotacji w kwocie 249 380,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy 
trzysta osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji 
frontowej. 
 

§ 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 
 
          Robert Surowiec 

Poz. 1045 
 

Uchwała Nr XIII/183/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 14 czerwca 2007r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 34 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 34, reprezentowanej przez Kierownika ADM nr 3 – Oddział ZGM w Gorzowie 
Wlkp., dotacji w kwocie 164 115,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto 
piętnaście złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji frontowej. 
 

§ 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 
 
          Robert Surowiec 
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Poz. 1046 
 

Uchwała Nr XIII/184/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 14 czerwca 2007r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Słowackiego 4 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Słowackiego 4, reprezentowanej przez Kierownika ADM nr 1 – Oddział ZGM  
w Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 416 026,00 zł (słownie: czterysta szesnaście tysiące 
dwadzieścia sześć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie palowania fundamentów. 
 
 § 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 
 
          Robert Surowiec 

 
Poz. 1047 

 
Uchwała Nr XIII/185/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 czerwca 2007r. 

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  

ul. Chrobrego 33 w Gorzowie Wlkp.  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8  (164) / 2007 

 

 

16

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 33, której pełnomocnikiem jest Dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 61,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie 
różnicy pomiędzy przyznaną dotacją (uchwała nr V/58/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 29 stycznia 2007r.) a rzeczywistym kosztem wykonania dokumentacji projektowej 
remontu elewacji frontowej. 
 
 § 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 
 
          Robert Surowiec 

      
     Poz. 1048 

 
Uchwała Nr XIII/186/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 czerwca 2007r. 

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  

ul. Łokietka 26 w Gorzowie Wlkp.  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
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określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Łokietka 26, której pełnomocnikiem jest Dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji  
w kwocie 2 440,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych)  
z przeznaczeniem na dofinansowanie różnicy pomiędzy przyznaną dotacją (uchwała  
nr V/55/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r.) a rzeczywistym 
kosztem wykonania dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej. 
 
 § 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 
 
          Robert Surowiec 

 
Poz. 1049 

 
Uchwała Nr XIII/187/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 czerwca 2007r. 

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  

ul. Łokietka 18 w Gorzowie Wlkp.  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Łokietka 18, której pełnomocnikiem jest Dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji  
w kwocie 4 087,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt siedem złotych)  
z przeznaczeniem na dofinansowanie różnicy pomiędzy przyznaną dotacją (uchwała  
Nr V/56/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r.) a rzeczywistym 
kosztem wykonania dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
  

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

 
Poz. 1050 

 
Uchwała Nr XIII/188/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 czerwca 2007r. 

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  

ul. Sikorskiego 106 w Gorzowie Wlkp.  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Sikorskiego 106, której pełnomocnikiem jest Dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 1 464,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery złote)  
z przeznaczeniem na dofinansowanie różnicy pomiędzy przyznaną dotacją (uchwała  
Nr V/57/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r.) a rzeczywistym 
kosztem wykonania dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej. 
 
 § 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 
 
          Robert Surowiec 
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      Poz. 1051 
 
       Uchwała Nr XIII/189/2007 
    Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 14 czerwca 2007r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Krzywoustego 4a w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Krzywoustego 4a, której pełnomocnikiem jest Dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji 
w kwocie 4 815,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset piętnaście złotych)  
z przeznaczeniem na dofinansowanie robót dodatkowych – wprowadzenie w parterze od 
strony ul. Chrobrego historycznych opasek okiennych na wzór zachowanych na elewacji 
południowej. 
 
 § 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 
 
          Robert Surowiec 

        
      Poz. 1052 

 
Uchwała Nr XIII/190/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 czerwca 2007r. 

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  

ul. Chrobrego 29 w Gorzowie Wlkp.  
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 29, której pełnomocnikiem jest Dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 27 500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych)  
z przeznaczeniem na dofinansowanie robót dodatkowych – przemalowanie gzymsu nad 
pierwszą kondygnacją kamienicy, uzupełnienie tynków i przemalowanie szczytu. 
 
 § 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 
 
          Robert Surowiec 

 
Poz. 1053 

 
Uchwała Nr XIII/191/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 czerwca 2007r. 

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  

ul. Mieszka I 13 w Gorzowie Wlkp.  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskiei roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
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położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form  
i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Mieszka I 13, której pełnomocnikiem jest Dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji  
w kwocie 1 070,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie robót dodatkowych – przemalowanie partii cokołowej i pozostałej części 
elewacji frontowej kamienicy na kolor biały. 
 
 § 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 
 
          Robert Surowiec 
 

Poz. 1054 
 

Uchwała Nr XIII/192/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 14 czerwca 2007r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 14 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Mieszka I 14, której pełnomocnikiem jest Dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji  
w kwocie 16 050,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem 
na dofinansowanie robót dodatkowych – rekonstrukcja bramy wejściowej, rekonstrukcja 
detalu architektonicznego w II i III kondygnacji oraz rekonstrukcja obelisku w zwieńczeniu 
kamienicy. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
       Przewodniczący Rady Miasta 
 
         Robert Surowiec 
 

Poz. 1055 
 

Uchwała Nr XIII/193/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 14 czerwca 2007r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na spichlerz 
przy ul. Grobla 1 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji  
z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej, 
którego pełnomocnikiem jest Dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie  
8 963,00zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote) z przeznaczeniem 
na dofinansowanie realizacji części zaleceń pokontrolnych Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków spichlerza przy ul. Grobla 1. Szacowany koszt wykonania zaleceń 
50 000 zł. 
 
 § 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 
 
         Robert Surowiec 
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Poz. 1056 
 

Uchwała Nr XIV/194/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

w sprawie przyjęcia miejskiego programu osłonowego  
wsparcia rodzin wielodzietnych w 2007 roku. 

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

gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.2 pkt  4 
i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn: Dz. U.                 
z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr VII/74/2007 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007 + oraz Programu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007 + uchwala się co następuje: 
   

§ 1. Przyjmuje się miejski program osłonowy wsparcia rodzin wielodzietnych  
w 2007 roku.  
  

§ 2. Użyte w programie określenia oznaczają: 
1) rodziny wielodzietne - rodziny z 3-ką i więcej dzieci; 
2) dochód rodziny - dochód, o którym mowa w art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej zwanej dalej „ustawą”; 
3) kryterium dochodowe – kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej; 
4) dziecko – dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko w sprawie, 
którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko, znajdujące się pod opieką 
prawną, do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż 
do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub  
w szkole wyższej. 
  

§ 3. Program wsparcia polega na: 
1) uruchomieniu pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego na okres nie 
krótszy niż 3 miesiące rodzinom wielodzietnym do wysokości 50% różnicy między kryterium 
dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny; 
2) pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych w formie: 
a/ zasiłku celowego na dofinansowanie zakupu wyposażenia do szkoły w kwocie 50,- zł na 
każde dziecko z klas „0”do „3” 
b/ zapewnienia jednego gorącego posiłku dziennie dzieciom, jeśli dochód rodziny nie 
przekracza 150% kryterium dochodowego; 
c/ zakupu biletu miesięcznego komunikacji miejskiej na dojazd dzieci do szkoły. 
3) udzielaniu wsparcia rodzinom wielodzietnym w rozwiązywaniu problemów 
opiekuńczo - wychowawczych w Ośrodku Wsparcia Rodziny, w sytuacjach kryzysowych  
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w sytuacjach przemocy w rodzinie w Specjalistycznym 
Ośrodku Wsparcia; 
4) umożliwianiu korzystania przez dzieci z rodzin wielodzietnych z różnych form 
wsparcia dziennego, także finansowanych z miejskiego programu rozwiązywania problemów 
alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii, w tym uczestnictwa  
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w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i kulturalnych; 
5)współpracy z powiatowym urzędem pracy w umożliwieniu podnoszenia lub zmiany 
kwalifikacji zawodowych, wskazywania zatrudnienia osobom bezrobotnym z rodzin 
wielodzietnych; 
6) współpracy z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, kościołami i innymi podmiotami 
we wzmacnianiu rodzin wielodzietnych w ich funkcjach wychowawczych  
i zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego oraz zapobieganiu marginalizacji. 
 

§ 4 Pomoc określona w § 3 ma charakter uznaniowy i przyznawana będzie w ramach 
posiadanych środków finansowych. 
 

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
       Robert Surowiec 
 

Poz. 1057 
 

Uchwała Nr XIV/195/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi 
  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 i pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.34 ust.6 i art.37 
ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 
261, poz.2603 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr VIII/97/2007r Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   
z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi dopisuje się 
ulice: 
1) W Strefie B : 
      „Cichońskiego, Fornalskiej, Garbary, Gwiaździsta, Jagiellończyka, Łużycka, Matejki,  
Orląt Lwowskich, Szkolna, Zabytkowa”.  
2) W Strefie C:  
      „Asnyka, Baczyńskiego, Grottgera, Krasińskiego, Koniawska, Myśliborska,  
Plac Słoneczny, Sczanieckiej, Wróblewskiego, Spokojna, Stanisławskiego, Świętego Jerzego, 
Towarowa, Żwirowa”.           
 

§ 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 
 
                 Robert Surowiec 
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Poz. 1058 
 

Uchwała Nr XIV/196/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z zm.), uchwala się co 
następuje: 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
 § 1.1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tryb zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gorzowa Wlkp. i ustala kryteria wyboru 
osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 
2. Zasób mieszkaniowy będący w dyspozycji Gminy służy zaspakajaniu potrzeb 
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, w szczególności potrzeb 
mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. 
 
 § 2. Zasobem mieszkaniowym zarządza (administruje) Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej   w Gorzowie Wlkp., inna osoba fizyczna lub prawna wybrana przez 
wspólnotę mieszkaniową danego budynku. 
 
 § 3. Źródłem zaspakajania potrzeb mieszkaniowych są lokale mieszkalne odzyskane  
z ruchu ludności i w nowo budowanych domach lub wynajmowane przez gminę od innych  
właścicieli. 
 
  § 4.  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) dochodzie miesięcznym – należy przez to rozumieć średni miesięczny dochód brutto 
członków gospodarstwa domowego, osiągnięty w okresie trzech miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku o najem, 
2) najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszonej 
przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 

Rozdział II 
Podmiotowy zakres najmu 

 
 § 5.1 Gmina wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które spełniają 
łącznie następujące warunki:  
1) zamieszkują w granicach administracyjnych miasta, 
2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, a w przypadku małżonków żadnemu  
z nich nie przysługuje tytuł prawny do lokalu, 
3) zamieszkują z osobami bliskimi tj. z rodzicami lub dziećmi, a powierzchnia mieszkalna 
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(pokoi) przypadająca na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania wynosi mniej niż 5 m². 
2. Prezydent Miasta po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej  może 
zdecydować o wynajęciu lokalu mieszkalnego spoza listy osobom, które nie spełniają 
warunków określonych      w ust.1 w wyjątkowych przypadkach, wynikających z : 
- charakteru wykonywanej przez wnioskodawcę pracy, 
- sytuacji podyktowanej uzasadnionym interesem Gminy. 
 

Rozdział III 
Przedmiotowy zakres najmu 

 
 § 6. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne w tym: 
1) lokale zamienne, 
2) lokale na czas nieoznaczony, 
3) lokale socjalne, 
4) lokale przeznaczone do remontu we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy lub 
powstałe w wyniku adaptacji powierzchni niemieszkalnych, 
5) lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m². 
 
 § 7. Umowa najmu lokalu, z wyjątkiem lokalu socjalnego i w uzasadnionych 
przypadkach lokalu wskazanego spoza listy, zawierana jest na czas nieoznaczony. 
 
 § 8. Ustala się, iż w budynkach położonych przy ul. Boh. Westerplatte 2 i 6, 
wymienionych  w załączniku nr 3, do uchwały, wskazania osób do zamieszkania w nich 
dokonuje Komendant Wojewódzkiej Policji i Komendant Miejskiej Policji. 
  

Rozdział IV 
Kryteria dochodowe 

 
 § 9. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokalu winny spełniać następujące 
kryteria dochodowe: 
1) w przypadku umów najmu lokali socjalnych dochód nie może przekroczyć 100% 
najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75%  najniższej emerytury na 
każdego członka        w gospodarstwie wieloosobowym. 
2) w przypadku umów zawieranych na czas nieoznaczony dochód nie może przekroczyć 
200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 150% najniższej emerytury                      
w gospodarstwie wieloosobowym. 
 

Rozdział V 
Lokale zamienne 

 
 § 10.1. Gmina zapewnia wynajęcie lokalu zamiennego najemcom lokali, w przypadku: 
a) przeznaczenia budynku lub lokalu do rozbiórki,  
b) przeznaczenia budynku lub lokalu do remontu kapitalnego, renowacji, modernizacji oraz 
wykwaterowania ze względu na inne cele i inwestycje, 
c) uznania lokalu za nienadający się na stały pobyt ludzi, 
d) zmiany funkcji lokalu lub budynku, 
e) przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej,  
w  której znajdują się lokale należące do mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzów Wlkp.,  
2. Umowy najmu lokalu zamiennego zawierane są w pierwszej kolejności:  
a) z najemcami zamieszkującymi w budynkach, w których w trybie o państwowym nadzorze 
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budowlanym stwierdzony został stan zagrożenia życia lub mienia mieszkańców, 
b) z najemcami pozbawionymi mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru  
i nie mającymi prawa do lokalu zamiennego, 
c) z najemcami pozbawionymi mieszkań z tytułu realizacji inwestycji priorytetowych. 
3. Lokal zamienny przysługuje najemcy wraz z osobami wspólnie z nim zameldowanymi na 
pobyt stały i faktycznie zamieszkującymi, zgodnie z potwierdzeniem wynajmującego. 
 

Rozdział VI 
Lokale na czas nieoznaczony 

 
 § 11. Umowa najmu na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego może być zawarta  
z osobami: 
1) które spełniają łącznie  warunki określone w § 5 ust. 1  oraz  § 9 ust.1 pkt 2,  
2) którym przysługuje lokal zamienny, 
3) w wyjątkowych przypadkach w oparciu o § 5 ust.2, 
4) które będąc najemcami lokalu socjalnego dokonały na koszt własny, zgodnie z warunkami 
technicznymi podwyższenia standardu zajmowanego lokalu za pisemną zgodą 
wynajmującego, a z uwagi na przekroczenie kryterium  dochodowego, kwalifikującego do 
zabiegania o lokal na czas nieoznaczony, nie mogą otrzymać zgody na przedłużenie umowy 
najmu na kolejny okres. Zgodę taką może wyrazić Prezydent Miasta  na wniosek osoby 
zainteresowanej, bez uwzględniania zwrotu należności kosztów poniesionych na 
podwyższenie standardu lokalu.   
 

Rozdział VII 
Lokale socjalne 

 
 § 12.1. Gmina tworzy bazę lokali socjalnych. Przeznacza na ten cel  lokale  
o obniżonej wartości technicznej, składające się z izby lub zespołu izb, które wraz  
z pomieszczeniami pomocniczymi mogą służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,  
a w szczególności lokale: 
- usytuowane na wspólnym przedpokoju, 
- z pomieszczeniem wc usytuowanym poza lokalem lub poza budynkiem, 
- nie posiadające instalacji wodnej i kanalizacyjnej, 
- położone w suterynie. 
2. Wynajmujący prowadzi ewidencję lokali socjalnych. 
3. Umowy najmu lokalu socjalnego zawierane są na okres jednego roku z możliwością 
przedłużenia na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej 
zawarcie takiej umowy. 
4. Prezydent Miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej 
może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z osobą, która nie złożyła 
w terminie wniosku o przedłużenie umowy najmu zajmowanego lokalu socjalnego a nadal 
spełnia kryteria. 
5. W pierwszej kolejności umowy najmu lokalu socjalnego zawierane są z osobami:  
1) eksmitowanymi na mocy wyroku sądu, którym sąd przyznał uprawnienia do lokalu 
socjalnego, 
2) pozbawionymi mieszkań w wyniku zdarzeń losowych (pożar, powódź), które nie mają 
prawa do lokalu zamiennego, 
3) zamieszkującymi z osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za znęcanie się nad rodziną, 
bądź zmuszonymi do opuszczenia mieszkania z uwagi na powyższy fakt. 
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§ 13. Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu 
socjalnego z najemcą wobec, którego została orzeczona eksmisja z nadaniem uprawnień do 
otrzymania lokalu socjalnego, jeżeli standard zajmowanego lokalu odpowiada standardowi 
lokalu socjalnego.  
 

Rozdział VIII 
Zasady dokonywania zamian lokali mieszkalnych 

  
 § 14.1. Gmina może dokonać zamiany lokalu na lokal wolny w przypadku: 
a) jeżeli najemca przekazuje do dyspozycji Gminy lokal, w którym występuje nadwyżka 
stanowiąca co najmniej jeden pokój, 
b) na mniejsze metrażowo przy  jednoczesnym zachowaniu ilości pokoi, 
c) gdy za zamianą przemawiają względy zdrowotne potwierdzone orzeczeniem lekarskim, 
wymagające dostosowania mieszkania do potrzeb osób ze schorzeniem  narządu ruchu lub 
trwałą chorobą wymagającą odrębnego pomieszczenia.       
2.Warunkiem wyrażenia zgody na zamianę jest brak zaległości czynszowych i innych opłat za 
użytkowanie lokalu oraz przekazanie lokalu w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe 
zasiedlenie. 
 
 § 15. Gmina wyraża zgodę na zamianę pomiędzy najemcami lokali : 
1) należących do zasobu gminnego lub gdy jeden z lokali nie należy do zasobu Gminy  
(np. lokal spółdzielczy, własnościowy) z obowiązkiem zachowania minimum 5 m2 
powierzchni mieszkalnej przypadającej na jedną osobę uprawnioną oraz gwarantującymi 
pokrycie kosztów eksploatacji lokalu komunalnego, 
2) o niskim standardzie na lokal o wyższym standardzie, jeżeli najemca gwarantuje płatność 
czynszu oraz o wyższym na lokal o niższym standardzie z uwagi na brak środków na  
pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, 
3) socjalnych tylko na lokale socjalne. 
 
 § 16. Gmina odmawia zezwolenia na dokonanie zamiany jeżeli; 
1) w następstwie dokonania zamiany zostałby wynajęty lokal, w którym na członka 
gospodarstwa domowego przypadałoby mniej niż 5m2  powierzchni ogólnej pokoi, 
2) najemca lub jego małżonek posiada tytuł prawny do zajmowania więcej niż jednego lokalu 
(domu) mieszkalnego, 
3) najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy zalega z opłatą 
należności z tytułu czynszu najmu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu powyżej 
3 miesięcy. 
 

Rozdział IX 
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez 

najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy 
 
 § 17.1. W razie opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego i pozostawienia  
w nim osób zamieszkujących dotychczas wspólnie z najemcą, jeżeli pozostały  jego 
pełnoletnie dzieci, osoby przysposobione, rodzice oraz rodzeństwo, a okres wspólnego 
zamieszkiwania wynosił co najmniej 5 lat i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu  
( w przypadku małżeństw żadne z małżonków) - należy wydać skierowanie do zawarcia 
umowy najmu na ten lokal, w przypadku: 

- braku możliwości przekwaterowania pozostawionych osób do lokalu uzyskanego przez 
dotychczasowego najemcę, gdyż najemca nie posiada tytułu prawnego do lokalu, w 
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którym zamieszkał,  
- gdyby przekwaterowanie pozostawionych osób do lokalu uzyskanego przez najemcę 

spowodowało pogorszenie warunków mieszkaniowych tj, przypadałoby poniżej 5m2 
powierzchni mieszkalnej na osobę. 

2. Odmawia się wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu jeżeli powierzchnia mieszkalna  
(pokoi) w lokalu opuszczonym przez najemcę w przypadku pozostania osoby samotnej 
przekroczy 20m2 a rodziny wieloosobowej 10m2 na osobę. W tym przypadku należy wydać 
skierowanie do zawarcia umowy najmu na lokal zamienny. 
3. Jeżeli dotychczasowy najemca lokalu zalegał z zapłatą czynszu lub innych opłat za 
używanie lokalu, osoby ubiegające się o ustalenie stosunku najmu do lokalu mieszkalnego  
wchodzą w najem pod warunkiem jednorazowej spłaty zaległości.  
4. W przypadku braku przesłanek do zawarcia umowy najmu z osobami, które pozostały  
w lokalu opuszczonym przez najemcę i braku przesłanek do wskazania lokalu zamiennego, 
wynajmujący wzywa te osoby do opuszczenia i opróżnienia lokalu wyznaczając miesięczny 
termin. 
5. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu wynajmujący wszczyna postępowanie 
sądowe.  
 
 § 18.1. Osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy, a nie wstąpiły w najem 
na  podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, obowiązane są do opuszczenia, opróżnienia lokalu 
i przekazania go wynajmującemu w terminie 30 dni od śmierci najemcy z zastrzeżeniem ust. 
2 i 3. 
2. Wynajmujący może w szczególnych przypadkach przedłużyć termin do opuszczenia                     
i opróżnienia lokalu o którym mowa w ust. 1 maksymalnie do 6 - ciu miesięcy. 
3. Prezydent Miasta,po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej może wyrazić 
zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu z wnukami najemcy, które nie wstąpiły w stosunek 
najmu po śmierci najemcy, jeżeli faktycznie zamieszkiwały w tym lokalu, zgodnie  
z potwierdzeniem wynajmującego przez okres co najmniej 5 lat przed śmiercią najemcy i nie 
posiadają tytułu prawnego do innego lokalu.  
4. Do dnia opróżnienia lokalu osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązane są uiszczać 
odszkodowanie w wysokości określonej w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 
roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z zm.). 
5. Po bezskutecznym upływie terminów określonych w ust. 1 i 2 wynajmujący wszczyna 
postępowanie sądowe o eksmisję.  
6. Ustala się okres 30 dni od daty zgonu najemcy na  przekazanie lokalu przez osoby bliskie 
do dyspozycji wynajmującego, jeżeli najemca zamieszkiwał samotnie. 
 

Rozdział X 
Inne przypadki zawarcia umowy najmu 

 
 § 19.1. Najemcy lokali niesamodzielnych, z używalnością wspólnych pomieszczeń              
w przypadkach uzasadnionych względami społeczno – gospodarczymi i zasadami racjonalnej 
gospodarki, mogą wystąpić z wnioskiem o: 
1) zawarcie umowy najmu zwolnionej przez innego najemcę części lokalu, jeżeli 
w zajmowanym dotychczas lokalu powierzchnia mieszkalna (pokoi )przypadająca na jedną 
osobę wynosi mniej niż 10m2 a okres wspólnego zamieszkiwania osób prowadzących 
gospodarstwo, zgodnie z potwierdzeniem wynajmującego, wynosił co najmniej 5 lat,  
2) trwałe wydzielenie wynajmowanych przez siebie części, jeżeli jest to zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
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2. Najemcy lokalu położonego w lokalu wspólnym, w którym pozostała część lokalu została 
zwolniona, Gmina może wskazać inny samodzielny lokal. 
 

§ 20. Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu z: 
1) osobami, które utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu na skutek wypowiedzenia 
umowy najmu lub prawomocnego orzeczenia sądowego nakazującego opuszczenie  
i opróżnienie lokalu, a przyczyny  utraty tytułu prawnego ustały, 
2) byłym najemcą, który po pozbawieniu go tytułu prawnego do zajmowania lokalu 
uregulował      w całości zaległość w opłatach. 
 
 § 21. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą 
być zbyte w drodze przetargu lub oddane w najem rodzinie gwarantującej płatność czynszu, 
umieszczonej na liście przydziału lokali na czas nieoznaczony lub oczekującej na lokal 
zamienny. 
 

Rozdział XI 
Tryb postępowania przy zawieraniu umów najmu lokali przeznaczonych do remontu 
wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy oraz najem lokali 

powstałych w drodze adaptacji 
 
 § 22.1. Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 
informacji na tablicy ogłoszeń, wykaz lokali, które zgodnie z opinią wynajmującego 
wymagają wykonania  remontu kapitalnego,określając: strukturę lokalu, zakres prac 
remontowych, szacunkowy koszt remontu, termin składania oferty.  
2. Lokale te mogą być wynajmowane osobom oczekującym na lokale zamienne  
i umieszczonym na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, jeżeli wyrażą 
one wolę wykonania remontu na koszt własny bez możliwości refundowania poniesionych 
kosztów remontu. 
3. Decyzję o wyborze osób, którym wskazane zostaną te lokale każdorazowo podejmuje 
Prezydent Miasta, po uprzednim zweryfikowaniu złożonych ofert, uwzględniając: okres 
zabiegania o przydział mieszkania, pozycję wniosku na liście przydziału, liczebność rodziny, 
warunki mieszkaniowe i zdrowotne. 
4. Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję Prezydenta Miasta zobowiązana jest do 
przeprowadzenia remontu  na warunkach określonych w umowie zawartej z wynajmującym. 
5. Skierowanie do zawarcia umowy najmu zostanie wydane po zakończeniu remontu  
i przedłożeniu protokołu o bezusterkowym odbiorze robót. 
 
 § 23.1. W budynkach stanowiących 100% własności gminy przeznacza się 
pomieszczenia niemieszkalne służące mieszkańcom do użytku wspólnego do nadbudowy, 
rozbudowy                      i przebudowy, adaptacji w celu utworzenia bądź powiększenia lokali 
mieszkalnych przeprowadzonych na koszt własny. 
2. Najemcą lokalu o którym mowa w ust. 1 może być osoba, której potrzeby mieszkaniowe 
nie zostały zaspokojone, a w szczególności nie posiada tytułu prawnego do lokalu 
mieszkalnego, a także w przypadku polepszenia warunków mieszkaniowych, w szczególności 
występowania poniżej 5 m2 powierzchni mieszkalnej przypadającej na jedną osobę 
uprawnioną do zamieszkiwania. 
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Rozdział XII 
Zasady wyrażania zgody na podnajem albo oddanie do bezpłatnego używania 

lokalu lub jego części 
 
 § 24.1.Umowa podnajmu lokalu w całości lub w części albo użyczenia lokalu wymaga 
zgody wynajmującego, wyrażonej na piśmie. 
2. Wyrażenie zgody na podnajem lokalu następuje w przypadku udokumentowania: 
1) pracy poza miejscem stałego zameldowania, 
2) pobytu w zakładach opieki zdrowotnej powyżej 6 miesięcy (za wyjątkiem DPS), 
3) pobytu w zakładzie karnym powyżej 6 miesięcy. 
3. Umowa może być zawarta każdorazowo na okres nie dłuższy niż 1 rok. 
4. Oddanie lokalu lub jego części do używania bez zgody wynajmującego stanowi podstawę 
do wypowiedzenia umowy najmu. 
 

Rozdział  XIII 
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali socjalnych i na czas 

nieoznaczony oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej 
 
 § 25.1. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu gminnego należy składać           
w okresie od dnia 2 stycznia do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. 
2. Weryfikacja wniosków następuje w oparciu o punktację określoną w załącznikach nr 1 lub 
nr 2 uchwały.            
3. Przy kwalifikowaniu wniosku do zawarcia umowy najmu uwzględnia się dodatkową 
powierzchnię mieszkalną w wysokości 10 m2 gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny  
zabiegający wraz z nim o zawarcie umowy najmu, porusza się na wózku inwalidzkim, 
dotknięty jest chorobą nowotworową lub porażeniem mózgowym. 
4. Kwalifikowanie osób i rodzin do umieszczenia na listę celem zawarcia umowy najmu na 
lokale mieszkalne odbywa się z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
5. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Rada Miasta, która określa jej zakres działania 
i  regulamin pracy. Rada Miasta określa liczebność, kadencję i skład Komisji. 
6. Listy osób i rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu sporządza się w miesiącu 
grudniu każdego roku kalendarzowego na rok następny, oddzielnie dla lokali mieszkalnych na 
czas nieoznaczony i lokali socjalnych i po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta podaje się 
do publicznej wiadomości w okresie od 15 stycznia do 15 lutego roku następnego. 
7. Umieszczenie na liście nie rodzi zobowiązań Gminy do zawarcia umowy najmu lokalu w 
stosunku do wszystkich osób w danym roku, gdyż uzależnione to będzie od ilości uzyskanych 
wolnych lokali. Osoby, rodziny które nie otrzymają skierowania do zawarcia umowy najmu w 
danym roku kalendarzowym podlegają ponownej weryfikacji przy sporządzaniu list 
przydziału na następny rok po ponownym złożeniu wniosku. 
8. W przypadku posiadania równej liczby punktów przez osoby umieszczone na liście 
przydziału, o kolejności przydziału decyduje Prezydent Miasta uwzględniając okres 
oczekiwania. 
9.Umowy najmu zawierane są przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na podstawie 
pisemnego wskazania najemcy wystawionego przez Gminę. 
11. Zawarcie umowy najmu poprzedzone jest umieszczeniem na rocznej liście zaopiniowanej 
przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. 
12. W przypadku nie przyjęcia przez osoby umieszczone na liście w okresie ubiegania się,  
trzech różnych ofert lokali, Prezydent Miasta skreśla te osoby z listy. 
13. Wnioski osób, rodzin umieszczonych na listach podlegają sprawdzeniu: 
1) po złożeniu wniosku o najem mieszkania, 
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2) przed zawarciem umowy najmu. 
14. Sprawdzanie spełniania warunków może też być dokonywane przez cały okres 
oczekiwania, licząc od chwili zakwalifikowania na listę oczekujących do zawarcia umowy 
najmu. 
15. Dopuszcza się przekwalifikowanie wniosków osób, rodzin z listy przydziału lokali 
socjalnych na listę przydziału lokali na czas nieoznaczony i odwrotnie, jeżeli sytuacja 
finansowa uległa zmianie a pozostałe uwarunkowania nie zmieniły się. Przekwalifikowanie 
wymaga opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
 
 § 26. Osoby wynajmujące lokale mieszkalne opłacają czynsz z tytułu najmu, 
określony odrębną uchwałą Rady Miasta oraz opłaty określone w art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 31, poz. 266 ze zm.). 
 
 § 27. Traci moc uchwała nr LI/541/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 
kwietnia 2005r. w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy zmieniona uchwałą nr  LXII/695/2005 Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. 
 
 § 28. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
                  Robert Surowiec 
 
 

 
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr  XIV/196/2007 
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 czerwca 2007r. 

 
 
 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., rozpatruje wnioski o najem lokalu socjalnego należącego 
do mieszkaniowego zasobu Gminy na podstawie kompletnie i wiarygodnie wypełnionej ankiety 
weryfikacyjnej złożonej w określonym terminie, w oparciu o niżej podaną punktację. 
 Punktem wyjścia do oceny punktowej są dane z miejsca faktycznego zamieszkiwania, 
potwierdzonego meldunkiem. 
  

KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA UWAGI 

1) w rodzinie wnioskodawcy poniżej 75% 
najniższej emerytury na członka 
gospodarstwa domowego.  

3 pkt 1. Dochody 

2) w rodzinie wnioskodawcy 
poniżej 50% najniższej emerytury      
na członka gospodarstwa domowego.  

5 pkt 

W przypadku braku świadczenia pracy, 
konieczne jest zaświadczenie z Powiatowego 
Urzędu Pracy.  
W ankiecie należy podać potwierdzone 
średnie miesięczne dochody brutto na jednego 
członka rodziny w okresie ostatnich 3 
miesięcy poprzedzających złożenie ankiety 
łącznie ze świadczeniami rodzinnymi, 
alimentami oraz zasiłkami stałymi z pomocy 
społecznej członków rodziny wnioskodawcy.
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KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA UWAGI 

3) w gospodarstwie jednoosobowym 
wnioskodawcy-poniżej 100% najniższej 
emerytury.   

3 pkt 

4) w gospodarstwie jednoosobowym 
wnioskodawcy poniżej 75 % najniższej 
emerytury na osobę. 

5 pkt 

1) Stałe zameldowanie i zamieszkiwanie na 
terenie Gorzowa Wlkp. przed dniem 
złożenia wniosku trwające ponad: 

 

 10 lat 10 pkt 

 5 lat 5 pkt 

Meldunki podlegają poświadczeniu w 
ankiecie przez właściwe Biuro Meldunkowe. 

2. Zamieszkiwanie na 
terenie Gorzowa 
Wlkp.   

2) Zamieszkiwanie na terenie Gorzowa 
Wlkp., bez stałego zameldowania związane 
z zatrudnieniem  

4 pkt Potwierdzenie zamieszkiwania przez zakład 
pracy, zaświadczenie o prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

1) poniżej 3m2 na osobę w miejscu 
zamieszkania 

10 pkt 

2) od 3,01  do 4,00 m2  8 pkt 

3. Przegęszczenie 

3) od 4,01  do mniej niż 5,0 m 5 pkt 

Punkty w przypadku oddzielnego 
zameldowania stałego  małżonków i 
jednoczesnego zamieszkiwania małżonków 
pod jednym adresem, liczone są na podstawie 
potwierdzenia tego przez właściwe biuro
meldunkowe (zameldowanie czasowe) lub 
zarządcę pod kątem ilości osób 
zobowiązanych do zapłaty za media lub 
potwierdzenie innej jednostki (GCPR i PS) po 
przeprowadzeniu postępowania. Stan 
przegęszczenia powinien mieć miejsce w 
okresie co najmniej 12 miesięcy przed 
złożeniem wniosku. W przypadku 
oddzielnego zamieszkiwania małżonków 
punktację dzieli się na pół.  

Wychowankowie : 
1)  jeśli nie posiadają lub nie posiadali 
tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, 

10 pkt 4.Wychowankowie 
domów dziecka i 
innych placówek 
wychowawczo-
oświatowych 

2) opuszczający placówkę w roku złożenia 
wniosku. 
 

15 pkt 

Punktacja nie podlega sumowaniu. 
 

1) członkowie rodzin patologicznych, 2 pkt Punktacji podlegają osoby posiadające 
potwierdzenie miejsca zamieszkania przez 
GCPR i PS, Dzielnicowego, Straży Miejskiej. 

2)zamieszkujący z osobami  poruszającymi
się na wózku inwalidzkim, 

3 pkt 

5.Stosunki społeczne 
w miejscu 
zamieszkania, warunki 
zdrowotne 
wnioskodawcy 

3) wnioskodawca i członkowie jego 
rodziny poruszający się na wózku 
inwalidzkim lub wychowujący dzieci z 
porażeniem mózgowym lub chorobą 
nowotworową. 

5 pkt 

Wymagane stosowne orzeczenie o 
niepełnosprawności wraz z decyzją, 
zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan 
zdrowia. 
Punktacja jest naliczana  w przypadku stałego 
zamieszkiwania w danym lokalu. 
W przypadku dziecka specjalnej troski 
wymagane jest stosowne orzeczenie o 
niepełnosprawności wraz z decyzją o 
przyznanym zasiłku pielęgnacyjnym. 
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KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA UWAGI 

1) za każdy rok zabiegania o umieszczenie 
na listę  

1 pkt 

2) okres oczekiwania na liście opracowanej 
na lata 1995-2005 

2 pkt 
za każdy rok 
oczekiwania 

3) odmowa przyjęcia w okresie ubiegania 
się o zawarcie umowy najmu trzech 
różnych ofert lokali, 
 

- 8 pkt 
 
 
 

6. Okres oczekiwania 

a każda następna odmowa  - 2 pkt 

Punktację nalicza się tylko w przypadku 
zachowania aktywności  (odpowiedź na 
korespondencję, uaktualnianie danych po 
przez złożenie odpowiedniej ankiety 
weryfikacyjnej, bądź stosownego 
oświadczenia – zgodnie z uchwałą) w 
ocenianym okresie.  
Punktację zalicza się na podstawie protokołu 
SKM znajdującego 
się w aktach sprawy, potwierdzającego datę 
dopisania wniosku do listy.                               

Przebywanie w schroniskach lub innych 
miejscach  nie będących lokalami 
mieszkalnymi : 

 

1) osoby samotne 8 pkt 

2) z dziećmi 10 pkt 

7. Bezdomność w 
rozumieniu ustawy o 
pomocy społecznej 

  

Wymagane jest pisemne poświadczenie tego 
faktu przez kierownika schroniska. 
Zamieszkiwanie w innych  miejscach nie 
będących lokalami mieszkalnymi powinno 
być potwierdzone przez zarządcę obiektu, 
dysponenta bądź Dzielnicowego.  
Punktację nalicza się jeśli wnioskodawca  nie 
dokonał sam wymeldowania się z miejsca 
zamieszkiwania. 

1) Zaległości czynszowe  
ponad 3 - miesięczne 

-5 pkt Wszystkie dorosłe osoby zamieszkujące w 
lokalu odpowiadają solidarnie wraz z najemcą 
za zapłatę czynszu. 

2) Dewastacja lokalu i zakłócanie porządku 
domowego przez wnioskodawcę z rodziną.

-10 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie 
informacji zarządcy, dysponenta, właściciela 
lokalu. 

3)Wyrok sądowy orzekający o eksmisji z 
lokalu 

-10 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie 
prawomocnego wyroku sądowego 

4) Sprzedanie posiadanego wcześniej 
mieszkania, domu, bądź scedowanie praw 
na dzieci lub innych członków 
rodziny.     

-15 pkt Dokumenty z przeprowadzonego 
postępowania oraz oświadczenie  
strony indywidualnie dla każdej 
sytuacji rozpatruje Prezydent Miasta. 

8. Sposób korzystania 
z dotychczasowego 
lokalu  

5) Samowolne zajęcie lokalu  -15 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie 
informacji zarządcy. 

        
Uwagi:  
Rozpatrywane i kwalifikowane będą wnioski, do których dołączono kompletnie wypełnioną ankietę, bądź 
stosowne oświadczenie wnioskodawcy. 
Naliczenie punktacji za podane kryteria następować będzie na podstawie dostarczonej dokumentacji przez 
zainteresowaną osobę. 
Zapis ”- ” ( minus)  pkt 6 i 8 oznacza punkty ujemne. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XIV/196/2007 
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 czerwca 2007r. 

 
 
 Prezydent Miasta rozpatruje wnioski o najem lokalu mieszkalnego należącego do 
mieszkaniowego zasobu Gminy na podstawie kompletnie i wiarygodnie wypełnionej ankiety 
weryfikacyjnej złożonej w określonym terminie, w oparciu o niżej podaną punktację. Punktem wyjścia 
do oceny punktowej są dane z miejsca faktycznego zamieszkiwania, potwierdzonego meldunkiem. 
 
 

KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA UWAGI 

1) Stałe zameldowanie i
zamieszkiwanie na terenie Gorzowa
Wlkp. przed dniem złożenia wniosku
trwające ponad: 

 

- 10 lat 10 pkt 

-  5 lat 5 pkt 

Meldunki podlegają poświadczeniu w 
ankiecie przez właściwe Biuro 
Meldunkowe. 

1. Zamieszkiwanie 
na terenie Gorzowa 
Wlkp.   

2) Zamieszkiwanie na terenie
Gorzowa Wlkp., bez stałego
zameldowania związane z
zatrudnieniem  

4 pkt Potwierdzenie zamieszkiwania przez 
zakład pracy, zaświadczenie o 
prowadzonej działalności gospodarczej. 

1) poniżej 3m2 na osobę w miejscu
zamieszkania 

10 pkt 

2) od 3,01  do 4,00 m2  8 pkt 

2. Przegęszczenie 

3) od 4,01  do mniej niż 5,0 m 5 pkt 

Punkty w przypadku oddzielnego 
zameldowania stałego  małżonków i 
jednoczesnego zamieszkiwania 
małżonków pod jednym adresem, liczone 
są na podstawie potwierdzenia tego przez 
właściwe biuro meldunkowe 
(zameldowanie czasowe) lub zarządcę 
pod kątem ilości osób zobowiązanych do 
zapłaty za media lub potwierdzenie innej 
jednostki (GCPR i PS) po 
przeprowadzeniu postępowania. Stan 
przegęszczenia powinien mieć miejsce w 
okresie co najmniej 12 miesięcy przed 
złożeniem wniosku. W przypadku 
oddzielnego zamieszkiwania małżonków 
punktację dzieli się na pół.  

Wychowankowie: 
1) jeśli nie posiadają lub nie posiadali
tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego, 

10 pkt 3.Wychowankowie 
domów dziecka i 
innych placówek 
wychowawczo-
oświatowych  

2) opuszczający placówkę w roku
złożenia wniosku. 

15 pkt 

Punktacja nie podlega sumowaniu. 

4. Stosunki 
społeczne w miejscu 
zamieszkania, 
warunki zdrowotne 
wnioskodawcy   

1) członkowie rodzin patologicznych,
w których dalsze  przebywanie, 
zagraża ich życiu i zdrowiu: 
  

2 pkt Punktacji  podlegają osoby posiadające 
potwierdzenie GCPR i PS, 
Dzielnicowego, Straży Miejskiej. 
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KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA UWAGI 

2) zamieszkujący wspólnie z osobami 
poruszającymi się    na wózku
inwalidzkim.   

3 pkt 

3) wnioskodawca i członkowie jego
rodziny poruszający się na wózku
inwalidzkim lub  wychowujący dzieci
z porażeniem mózgowym lub chorobą
nowotworową. 

5 pkt 

Wymagane stosowne orzeczenie o 
niepełnosprawności wraz z decyzją, 
zaświadczenie lekarskie potwierdzające 
stan zdrowia. 
Punktacja jest naliczana  w przypadku 
stałego zamieszkiwania w danym lokalu.
W przypadku dziecka specjalnej troski 
wymagane jest stosowne orzeczenie o 
niepełnosprawności wraz z decyzją o 
przyznanym zasiłku pielęgnacyjnym. 

1) za każdy rok zabiegania o
umieszczenie na listę  

1 pkt 
 

2) okres oczekiwania na liście
opracowanej na lata 1995-2005 
 

2 pkt 
za każdy rok 
oczekiwania 

3) odmowa przyjęcia w okresie
ubiegania się o zawarcie umowy
najmu trzech różnych ofert lokali, 

- 8 pkt 

5. Okres 
oczekiwania 

a każda następna odmowa  - 2 pkt 

Punktację nalicza się tylko w przypadku 
zachowania aktywności  (odpowiedź na 
korespondencję, uaktualnianie danych po 
przez złożenie odpowiedniej ankiety 
weryfikacyjnej, bądź stosownego 
oświadczenia – zgodnie z uchwałą) w 
ocenianym okresie.  
Punktację zalicza się na podstawie 
protokołu SKM  znajdujące-
go się w aktach sprawy, 
potwierdzającego datę dopisania 
wniosku do listy.                                        

6. Stan rodziny Faktyczne zamieszkiwanie z byłym  
małżonkiem. 

2 pkt Wymagane potwierdzenie zarządcy (ile 
osób zamieszkuje – opłata za media) 

1) wspólne użytkowanie lokalu z
innym, obcym dla rodziny
wnioskodawcy najemcą. 

3 pkt 
 
 
 
 
 
 

Wspólne użytkowanie oznacza 
korzystanie ze wspólnych części w 
obrębie danego lokalu- kuchni, 
przedpokoju itp. – naliczenie punktacji 
wymaga potwierdzenia przez 
zarządcę,właściciela budynku, 
dysponenta. 

7. Warunki 
mieszkaniowe 

2) zamieszkiwanie w lokalu
podnajmowanym minimum 2 lata
przed złożeniem wniosku i
systematyczne opłacanie czynszu 

3 pkt Przypadki podnajmu lokalu wymagają 
udokumentowania w postaci zgody 
zarządcy i zawartej umowy. 
Punktacji nie nalicza się jeśli 
wnioskodawca podnajmuje lokal od osób 
spowinowaconych bądź 
spokrewnionych. 

Przebywanie w schroniskach lub
innych miejscach nie będących
lokalami mieszkalnymi: 

 

1) osoby samotne 8 pkt 

2) z dziećmi 10 pkt 

8. Bezdomność – w 
rozumieniu ustawy o 
pomocy społecznej
  

  

Wymagane jest pisemne poświadczenie 
tego faktu przez kierownika schroniska. 
Zamieszkiwanie w innych miejscach nie 
będących lokalami mieszkalnymi, 
powinno być potwierdzone przez 
zarządcę obiektu, dysponenta bądź 
Dzielnicowego.  
Punktację nalicza się jeśli wnioskodawca 
nie dokonał sam wymeldowania się z 
miejsca zamieszkania. 

9. Sposób 
korzystania z 
dotychczasowego 
lokalu 

1) Zaległości czynszowe  
ponad 3 - miesięczne 

-5 pkt Wszystkie dorosłe osoby zamieszkujące 
w lokalu odpowiadają solidarnie wraz z 
najemcą za zapłatę czynszu. 
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KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA UWAGI 

2) Dewastacja lokalu i zakłócanie
porządku domowego przez
wnioskodawcę z rodziną. 

-10 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie 
informacji zarządcy, dysponenta, 
właściciela lokalu. 

3) Wyrok sądowy orzekający o
eksmisji z lokalu 

-10 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie 
prawomocnego wyroku sądowego 

4) Sprzedanie posiadanego wcześniej
mieszkania, domu, bądź scedowanie
praw na dzieci lub innych członków
rodziny.  

-15 pkt Dokumenty z przeprowadzonego 
postępowania oraz oświadczenie  
strony indywidualnie dla każdej 
sytuacji rozpatruje Prezydent Miasta. 

5) Samowolne zajęcie lokalu -15 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie 
informacji zarządcy. 

 
 
Uwagi: 
1. Rozpatrywane i kwalifikowane będą wnioski, do których dołączono kompletnie wypełnioną 
ankietę, bądź stosowne oświadczenie wnioskodawcy. 
Naliczanie punktacji za podane kryteria następować  będzie na podstawie dostarczonej dokumentacji 
przez zainteresowaną osobę. 
2.  Zapis ”- ” ( minus) pkt 5 i 9 oznacza punkty ujemne. 
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Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr XIV/196/2007 
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 czerwca 2007r. 

 
Lokale mieszkalne położne w budynkach przy ul. Bohaterów Westerplatte nr 2 i nr 6, do 

których wskazania osób do zamieszkania dokonuje Komendant Wojewódzki Policji  
w Gorzowie Wlkp. i Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp. 

 
ul. Bohaterów Westerplatte nr 2 
L.p  Nr lokalu Wskazuje 
1. 14 Komendant Wojewódzki  Policji 
2. 22 Komendant Wojewódzki Policji 
3. 28 Komendant Wojewódzki Policji 
4. 53 Komendant Wojewódzki Policji 
5. 57 Komendant Wojewódzki Policji 
6. 63 Komendant Wojewódzki Policji 
7. 9 Komendant Miejski Policji 
8. 11 Komendant Miejski Policji 
9. 36 Komendant Miejski Policji 
10. 37 Komendant Miejski Policji 
11. 51 Komendant Miejski Policji 
12. 65 Komendant Miejski Policji 
ul. Bohaterów Westerplatte nr 6 
L.p  Nr lokalu Wskazuje 
1. 7 Komendant Wojewódzki  Policji 
2. 17 Komendant Wojewódzki Policji 
3. 25 Komendant Wojewódzki Policji 
4. 32 Komendant Wojewódzki Policji 
5. 35 Komendant Wojewódzki Policji 
6. 57 Komendant Wojewódzki Policji 
7. 1 Komendant Miejski Policji 
8. 34 Komendant Miejski Policji 
9. 42 Komendant Miejski Policji 
10. 45 Komendant Miejski Policji 
11. 60 Komendant Miejski Policji 
  12. 62 Komendant Miejski Policji 

 
 

Poz. 1059 
 

Uchwała Nr XIV/197/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
 

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 zm.) oraz art. 1 ust. 2 pkt 2, art. 3 ust. 1 i 2, 
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz.1459), w związku z art. 68 ust. 1 pkt 9 
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ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261  
poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1.Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów wykorzystywanych przez 
spółdzielnie mieszkaniowe na cele mieszkaniowe – wymienionych w załączniku do niniejszej 
uchwały – w wysokości określonej w tym załączniku. 
 

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

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

 
Robert Surowiec 

 
Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XIV/197/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 27 czerwca 2007r.  

 
Wykaz nieruchomości użytkowanych wieczyście przez spółdzielnie mieszkaniowe 
przeznaczonych do przekształcenia na własność. 
 
 
Lp. 
 

 
położenie nieruchomości 

 
Nr działki

 
powierzchnia 

[m2] 

opłata za 
przekształcenie 

[zł] 

wysokość 
bonifikaty przy 

uiszczeniu opłaty 
jednorazowo 

[%] 
1. Wróblewskiego i 

Szwoleżerów 
662/2, 
2191/2, 
2193/3 i 

2192 

46.406 1.346.150 90 

2. Wróblewskiego 2176/1 6.761 239.460 90 
3. Szarych Szeregów 88/9 25 1.130 90 
4. Wróblewskiego 2198/4, 

676/4, 
2199 i 
2023/3 

23.664 741.140 90 

 
Poz. 1060 

 
Uchwała Nr XIV/198/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 czerwca 2007r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 

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

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 ustawy z dnia  
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21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603  
ze zm.) w związku z art. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175 poz. 1459) 
uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych  
i przeznaczonych na cele mieszkaniowe – wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały 
- w wysokości określonej w tym załączniku.  
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 

ZAŁĄCZNIK   
do uchwały Nr XIV/198/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 27 czerwca 2007r.  

 
Wykaz nieruchomości użytkowanych wieczyście przez osoby fizyczne – przeznaczonych  
do przekształcenia na własność 
 

lp. położenie nieruchomości 

 
 
Nr działki  
 

 
 
Powierzchnia 
[m2] 

 
opłata za 
przekształcenie 
[zł] 

wysokość 
bonifikaty przy 
uiszczeniu opłaty 
jednorazowo  
[%] 

 ul. Baczewskiego 59 256 1198 6.800 95 
 ul. Baczewskiego 282/1 1396 10.580 95 
 ul. Inowrocławska 1 113 746 7.190 95 
 ul. Kasztelańska 34 563 333 7.400 95 
 ul. Kasztelańska 564 365 8.100 95 
 ul. Koralowa 2114 950 7.550 95 
 ul. Ptasia 2 841 627 23.360 95 

 
Poz. 1061 

 
Uchwała Nr XIV/199/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 czerwca 2007r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych  

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

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) 
uchwala się co następuje: 
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§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 
zbywanych na rzecz najemców - wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały –  
w wysokości 99% - przy jednorazowej zapłacie ceny sprzedaży.  
 

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

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

 
Robert Surowiec 

 
załącznik   
do uchwały Nr XIV/199/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 27 czerwca 2007r.  

 
Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców 

  
 

Lokal 
lp. położenie nieruchomości pow. 

[m2] 
pow. pom. 
przyn. [m2] wartość [zł] 

 Bora Komorowskiego 23/12 89,7 - 227.600 
 Paderewskiego 32/7 53,0 3,4 136.850 
 Paderewskiego 46/7 69,6 4,8 179.700 
 Paderewskiego 48/7 42,0 3,4 108.500 

 
Poz. 1062 

 
Uchwała Nr XIV/200/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 czerwca 2007r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny  

sprzedaży lokali mieszkalnych  
 

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 zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) 
uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 
zbywanych na rzecz najemców - wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały – w 
wysokości określonej w tym załączniku.  
 

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

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

 
Robert Surowiec 
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załącznik  
do uchwały Nr XIV/200/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 27 czerwca 2007r.  

 
Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców  

lokal 

lp. położenie nieruchomości pow. 
[m2] 

pow. 
pom. 
przyn. 
[m2] 

wartość 
[zł] 

wysokość 
bonifikaty 

przy 
jednorazowej 
zapłacie ceny 

[%] 
 

1 2 3 4 5 6 
 Armii Polskiej 23/5 86,75 - 101.300 85 
 Cichońskiego 5/26 34,85 - 51.630 80 
 Drzymały 38/5 72,19 - 83.600 85 
 Gwiaździsta 20/44 46,60 - 71.280 80 
 Koniawska 55/10 35,00 9,69 25.820 85 
 Przemysłowa 24/1 64,72 6,75 52.800 85 
 Sikorskiego 97/2 55,07 15,87 42.090 85 
 Słoneczna 53/10 30,10 - 47.310 80 
 Słoneczna 57/14 37,70 - 59.540 80 
 Spokojna 73/12 45,40 - 63.340 80 
 Słoneczna 88/15 43,30 - 63.190 80 
 Śląska 67/3 65,41 4,98 71.850 85 
 Waryńskiego 18/3 53,60 8,42 41.710 85 
 Zielona 19/6 46,39 20,82 60.080 85 
 Zielona 20/5 45,90 7,90 56.480 85 

 

Poz. 1063 
 

Uchwała Nr  XIV/201/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.37 ust.2 pkt 6 i 10 oraz 68 ust.1 pkt 6 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, 
poz.2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 99% bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości, obejmującej działkę Nr 748 o pow. 507m2, położoną przy ul.Chodkiewicza, 
zbywanej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Gorzowie Wlkp., z przeznaczeniem na cele działalności sakralnej. 
2. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 30.420zł netto.  
 

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

 
Robert Surowiec 
 

Poz. 1064 
 

Uchwała Nr XIV/202/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

dnia 27 czerwca 2007r. 
 

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

 
Na podstawie art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz §2 ust.4 
uchwały Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie 
zasad gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2007r.   
Nr 31 poz.504) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z Joanną Kempiak umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul.Krzywoustego 15  
o  powierzchni 30,50m² – z przeznaczeniem na działalność handlową. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
Robert Surowiec 

 
 

Poz. 1065 
 

Uchwała Nr XIV/203/2007 
Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – 
miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

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

§ 1. W uchwale Nr XLII/462/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 
2004r. w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zmienionej uchwałą Nr 
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LXXVII/961/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2006r. wprowadza się 
następującą zmianę:  
1) w rozdziale VI pkt VI.2 dodaje się ppkt 24 z nazwą zadania: Przebudowa budynku na 
strzelnicę kulową i pneumatyczną oraz zespół sal sportowych w Gorzowie Wlkp. przy ul. 
Chopina 52 (kod zadania W1.1). 
 

§ 2. Wprowadzenie zmiany podyktowane jest kontynuacją prac nad realizacją 
programu, szczególnie w odniesieniu do obszarów powojskowych na terenie Miasta. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

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

 
                    Robert Surowiec 
 

Poz. 1066 
 

Uchwała Nr XIV/204/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. na północ od ulicy Myśliborskiej. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), uchwały  
nr LV/640/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. na północ od ulicy Myśliborskiej, zmienionej 
uchwałami: nr LXVIII/796/2006 z dnia 29 marca 2006 r. oraz nr LXXI/849/2006 z dnia 31 
maja 2006r., Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje: 
 
      § 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w Gorzowie Wlkp. na północ od ulicy Myśliborskiej, zwanego dalej „planem”, 
po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorzowa Wlkp. 
2. Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawione zostały na rysunku planu 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.  
3.   Integralnymi częściami uchwały są:  
      1) rysunek zmiany planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1; 
      2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące  
    załącznik nr 2; 
      3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu  
          infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich    
          finansowania, stanowiące załącznik nr 3. 
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ROZDZIAŁ I 
Ustalenia ogólne 

 
 § 2. 1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

1) MN1, MN2 –  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) MW –  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
3) MW,U1 – MW,U3 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami  

w parterze budynków; 
4) U1-U5 –  tereny usług; 
5) UC –  tereny usług i handlu wielkopowierzchniowego; 
6) UP –  tereny usług administracji, kultury i oświaty; 
7) UPS –  tereny usług sakralnych; 
8) ZP, US, UR  –  teren zieleni urządzonej, usług sportu i rekreacji; 
9) ZP1, ZP2 –  tereny zieleni urządzonej; 
10) ZC –  teren cmentarza; 
11) ZD –  teren ogrodów działkowych; 
12) KDG1, KDG2 –  tereny dróg publicznych głównych; 
13) KDL –  tereny dróg publicznych lokalnych; 
14) KDD  –  tereny dróg publicznych dojazdowych; 
15) KDW –  tereny dróg wewnętrznych; 
16) KPR –  tereny publicznych ciągów pieszo – rowerowych; 
17) KP1, KP2 –  tereny parkingów; 
18) TG - teren istniejących zespołów garażowych; 
19) E1  - tereny stacji transformatorowych; 
20) E2  -  teren głównego punktu zasilania elektroenergetycznego; 
21) P –  teren głównej pompowni ścieków sanitarnych. 

2.   Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć tekst i rysunek planu; 
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, stanowiący załącznik      
nr 1 do uchwały, zawierający obowiązujące elementy ustaleń i elementy informacyjne; 
3) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu ograniczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym lub literowo – 
cyfrowym; 
4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia 
obowiązującego na danym terenie, ustalonego w tekście planu i wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu; 
5)  powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy wszystkich 
budynków i obiektów kubaturowych istniejących i projektowanych zlokalizowanych na 
działce, liczoną po zewnętrznym obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia,  
a w przypadku nadwieszeń, podcieni z podporami i przejazdów - po obrysie wyższych 
kondygnacji tychże budynków i obiektów kubaturowych; 
6)wskaźniku dopuszczalnej powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
nieprzekraczalny parametr wykorzystania działki lub terenu, który może być wykorzystany 
pod zabudowę, liczony wg wzoru: 
D = P/T x 100 ( %), 
gdzie: 
D - wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy działki, 
P - łączna powierzchnia zabudowy liczona według zasad określonych w pkt.5, 
T - powierzchnia całkowita działki; 
7) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynków lub innych 
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obiektów kubaturowych określoną w metrach, którą należy mierzyć od poziomu terenu przy 
głównym wejściu do budynku do kalenicy dachu budynku, bądź do najwyższego punktu jego 
bryły; 
8)  obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której ustala się nakaz 
lokalizacji jednej ze ścian zewnętrznych budynku i której nie może przekroczyć żaden 
element budynku za wyjątkiem gzymsów, okapów, balkonów, wykuszy, galerii, tarasów, 
schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, części podziemnych budynku; 
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może 
przekroczyć żaden element budynku za wyjątkiem gzymsów, okapów dachów, balkonów, 
wykuszy, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, części podziemnych 
budynku; 
10) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym powierzchnia 
prześwitów widocznych z kierunku prostopadłego do elewacji ogrodzenia wynosi ponad 25% 
poszczególnych segmentów ogrodzenia, tzn. powierzchni zawartej pomiędzy osiami podpór; 
11) elementach kompozycji urbanistycznej: 
a) dominancie architektonicznej – należy przez to rozumieć wymagający indywidualnego 
rozwiązania architektonicznego obiekt budowlany lub jego część, wyeksponowany  
w przestrzeni, o formie estetycznej, koncentrującej uwagę, stanowiący punkt orientacyjny  
w przestrzeni miejskiej,  
b) akcencie architektonicznym – należy przez to rozumieć wymagającą indywidualnego 
rozwiązania architektonicznego część obiektu budowlanego,  
o formie estetycznej, koncentrującej uwagę, ale nie wyeksponowaną w przestrzeni; 
12) strefie ograniczonego użytkowania – należy przez to rozumieć określony w § 7   
      uchwały pas techniczny wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu   
      110 kV, w którym obowiązują ograniczenia określone w ustaleniach ogólnych planu  
       i w przepisach szczególnych; 
13)  przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami    
       wykonawczymi. 
 

§ 3.  Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 
1) Zabudowę należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi 

liniami zabudowy określonymi na rysunku planu. 
2) Na terenach dla których nie wyznaczono linii zabudowy zabudowę należy lokalizować 

  zgodnie z odległościami wynikającymi z przepisów szczególnych. 
3) Dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury, 

urządzeń technicznych, zieleni lub innych obiektów wymienionych w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów. 

4) Zakazuje się umieszczania w przestrzeni publicznej tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych, reklam wolnostojących i reklam na słupach oświetleniowych. 
Zakaz nie obejmuje tradycyjnych słupów ogłoszeniowych. 

5) Na terenach zabudowanych dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych w 
postaci szyldów oraz tablic informacyjnych związanych bezpośrednio z działalnością 
prowadzoną w obrębie działki lub terenu według zasad określonych w ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów. 

6) W miejscach wyeksponowanych, na końcu osi widokowych, wprowadza się 
dominanty  
i akcenty architektoniczne, zgodnie z rysunkiem planu. 

7) Zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy garażowej za wyjątkiem form 
wbudowanych  
w obiekty mieszkalne lub usługowe; zapis nie dotyczy terenu istniejącego kompleksu 
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garażowego oznaczonego na rysunku planu symbolem TG. 
8) Zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych lub 

żelbetowych. 
9) Zagospodarowanie ciągów komunikacji kołowej wymaga zachowania warunków 

ochrony przeciwpożarowej. 
10) Należy uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w kształtowaniu zabudowy  

i urządzeń komunikacji. 
 
   § 4.  Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

1) Na terenie planowanego powiększenia Parku Słowiańskiego występują 
charakterystyczne dla sylwety miasta obszary o wysokich walorach krajobrazowych, 
dla których ustala się zasady zagospodarowania przestrzennego poprzez 
wprowadzenie stref funkcjonalnych oraz elementów kompozycji przestrzennej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi i z rysunkiem planu. 

2) Utrzymuje się funkcjonalne powiązanie zlokalizowanych na obszarze objętym planem 
terenów zielonych, stanowiących ważne korytarze ekologiczne, z graniczącymi  
z planem terenami zielonymi, w szczególności poprzez poprowadzenie drogi KDG1 
na estakadzie, na odcinku nad terenem ZP,US,UR. 

3) Działalność usługowa obiektów istniejących i planowanych nie może powodować 
obniżenia standardów wymaganych przepisami szczególnymi dla sąsiadujących 
terenów.  

4) Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi należy sytuować poza 
zasięgiem uciążliwości przekraczających dopuszczalne normy określone w przepisach               
szczególnych. 

5) Zakazuje się lokalizowania obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczenia środowiska.  

6) Zakazuje się prowadzenia działań mogących spowodować zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i podziemnych.  

7) Grunty niezabudowane i nieutwardzone należy pokryć zielenią. 
8) Dopuszcza się lokalizowanie zbiorników wodnych, w szczególności zbiorników 

retencyjnych, oczek wodnych, przeciwpożarowych zbiorników wodnych. 
 

§ 5.  Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
1.   Osoby prowadzące prace budowlane i ziemne, w razie ujawnienia przedmiotu, który 
posiada cechy zabytku, obowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym zarząd właściwego 
powiatu i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Należy zabezpieczyć odkryty przedmiot  
i wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarządzeń. 
2.   W granicach planu ustanawia się strefę ochrony konserwatorskiej, obejmującą zespół 
historycznych budynków koszarowych wybudowanych w latach 30. XX wieku przy  
ul. Myśliborskiej i ul. Józefa Pankiewicza, zgodnie z rysunkiem planu. 
3.   W granicach strefy ochrony konserwatorskiej ochronie podlegają:  

1) kompozycja przestrzenna zespołu historycznych budynków koszarowych; 
2) formy architektoniczne zabudowy (gabaryty wysokościowe, forma dachów, 

kompozycja elewacji, detal architektoniczny, użyte materiały budowlane); 
3) rozplanowanie, przekroje i nawierzchnia zachowanych ulic i placów; 
4) zieleń komponowana w postaci szpalerowych obsadzeń ulic. 

4.   W granicach strefy ochrony konserwatorskiej nakazuje się: 
1) zachowanie i konserwację historycznego układu przestrzennego; 
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2) zachowanie historycznych form architektonicznych i konstrukcji obiektów (wysokość, 
forma i rodzaj pokrycia dachów, kompozycja elewacji wraz z detalem 
architektonicznym i stolarką, materiały budowlane); 

3) uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wszelkie działania 
inwestycyjno-budowlane, na podstawie dokumentacji projektowej; 

4) przebudowę istniejących obiektów o dysharmonijnych formach w nawiązaniu  
do historycznych form architektonicznych i skali zabudowy; 

5) zachowanie kompozycji i pielęgnację historycznych układów zieleni. 
 

§ 6.  Ustala się następujące zasady łączenia i podziału działek: 
1) Dopuszcza się łączenie i podział nieruchomości, zgodnie z liniami rozgraniczającymi 

tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, zgodnie  
z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów. 

2) Dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia związane z infrastrukturą 
techniczną pod warunkiem zapewnienia dojazdu z drogi publicznej. 

 
§ 7.  Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: 
1. Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy prowadzić w obrębie linii 

rozgraniczających terenów komunikacji, pasów technicznych, terenów zieleni,  
z zachowaniem odległości wynikających z przepisów szczególnych. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż 
wymienione w ust. 1 terenach za zgodą właściciela terenu i o ile nie zostaną zakłócone 
podstawowe funkcje tych terenów. 

3. Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej i planowanej sieci wodociągowej dwóch 
stref zaopatrzenia w wodę: 

1) strefy pracującej w oparciu o istniejący Zakład Wodociągowy Centralny, obejmującej 
wschodnią część obszaru; 

2) strefy pracującej w oparciu o planowaną pompownię i zbiorniki na terenie dawnego 
Ursusa przy ulicy Szczecińskiej, obejmującej zachodnią część obszaru. 

4.        Ustala się główne sieci i urządzenia wodociągowe: 
1) dla strefy zasilanej z Zakładu Wodociągowego Centralnego: rozdzielcza sieć 

wodociągowa w rejonie  ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, przewód w ul. 
Szczecińskiej i w ul. Józefa Pankiewicza; 

2) dla strefy zasilanej w oparciu o planowaną pompownię Ursus i istniejące tam 
zbiorniki: przewód w ul. Szczecińskiej oraz w ul. Mosiężnej – poza obszarem planu. 

5.    Rurociągi wodociągowe należy prowadzić w granicach linii rozgraniczających ulic  
z zachowaniem wymaganych odległości od elementów zagospodarowania: 

1) min. 3,0 m od zabudowy; 
2) min. 1,0 m od elementów małej architektury. 

6.        Ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych poprzez system kanalizacji rozdzielczej: 
1) odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie projektowana pompownia zlokalizowana na 

terenie o symbolu P i docelowo istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana poza 
obszarem planu; 

2) ścieki będą dostarczane do pompowni projektowanym układem grawitacyjno – 
tłocznym zaś z pompowni układem tłocznym do projektowanego kanału 
grawitacyjnego znajdującego się na południe od ul. Myśliborskiej i do kanału w ul. 
Olimpijskiej. 

7.     Wzdłuż istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej należy zachować strefy ochronne 
wolne od zabudowy, dla umożliwienia dostępu i obsługi eksploatacyjnej, wynoszące 
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odpowiednio:  
1) min. 5,0 m od zabudowy; 
2) min. 1,0 m od elementów małej architektury. 

8.        Ustala się następujące zasady odprowadzania wód deszczowych: 
1) odbiornikiem wód opadowych będzie rzeka Kłodawka poprzez istniejący kolektor 

deszczowy w ul. Słowiańskiej oraz planowany zbiornik retencyjny z przelewem do 
kanału w ul. Słowiańskiej; 

2) planowany zbiornik retencyjny może pełnić funkcję zbiornika retencyjno - 
rekreacyjnego i docelowo będzie obsługiwał tereny przyległe, głównie rejon  
ul. Mironickiej, zlokalizowany poza obszarem planu; 

3) wody opadowe będą spływały do zbiornika retencyjnego na terenie ZP,US,UR oraz 
bezpośrednio do kanału w ul. Słowiańskiej układem przewodów grawitacyjnych    
wyposażonych w separatory; 

4) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni czystych 
(z dachów i powierzchni biologicznie czynnych) na teren własny inwestora  
z możliwością ich gromadzenia i wykorzystania na terenie działki. 

9.        Ustala się zaopatrzenie w gaz z miejskiego systemu sieci gazowej średniego ciśnienia 
w   ul. Myśliborskiej – Szczecińskiej. 
10.       Dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło poprzez sieci istniejące i nowoprojektowane. 
11.   Ustala się obsługę telekomunikacyjną z istniejących i nowoprojektowanych sieci 
telekomunikacyjnych; dopuszcza się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych 
kanałach zbiorczych biegnących w pasach drogowych jak i poza pasami po uzyskaniu zgody 
właścicieli terenów. 
12.   Dopuszcza się lokalizowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach 
oznaczonych symbolami: U4, U5, UC, TG. 
13.   Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i nowoprojektowanych stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV zlokalizowanych na działkach o powierzchni do 30,0 
m2 (5 m x 6 m) z dostępem do drogi publicznej; 

2) dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną z nowoprojektowanych stacji 
transformatorowych na działce inwestora; 

3) dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną z istniejących stacji transformatorowych 
zlokalizowanych poza obszarem planu; 

4) dopuszcza się prowadzenie sieci elektroenergetycznych kablowych średniego  
i niskiego napięcia w liniach rozgraniczających terenów komunikacji oraz zieleni 
urządzonej o sybmolu ZP2.  

14.  Ustala się szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczeń w strefie 
ograniczonego użytkowania wzdłuż istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
jednotorowej o napięciu 110 kV relacji GPZ Słowiańska – GPZ Olimpijska: 

1) strefa obejmuje obszar o szerokości 28 m, po 14 metrów od osi linii, zgodnie  
z rysunkiem planu; 

2) zabrania się lokalizować obiekty kubaturowe i inne wymagające szczególnej ochrony 
przed działaniem pól elektromagnetycznych, zgodnie z normami 
 i przepisami szczególnymi; 

3) dopuszcza się wprowadzanie zieleni niskiej, parkingów, placów manewrowych; 
4) zabrania się sytuowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów  

lub maszyn oraz urządzeń budowlanych na czas budowy, zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

5) przy skrzyżowaniach z linią 110 kV dopuszcza się prowadzenie sieci 
elektroenergetycznej i teletechnicznej kablowo w ziemi. 
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15.     Dopuszcza się likwidację istniejącej i lokalizację nowoprojektowanej napowietrznej 
linii elektroenergetycznej dwutorowej o napięciu 110 kV relacji SE Gorzów – Sulęcin, 
Witnica. 
16.  Ustala się szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczeń w strefie 
ograniczonego użytkowania wzdłuż nowoprojektowanej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej dwutorowej o napięciu 110 kV relacji SE Gorzów – Sulęcin, Witnica: 

1) strefa obejmuje obszar o szerokości 28 m, po 14 metrów od osi linii, zgodnie  
z rysunkiem planu; 

2) zabrania się lokalizować obiekty kubaturowe i inne wymagające szczególnej ochrony 
przed działaniem pól elektromagnetycznych, zgodnie z normami 
 i przepisami szczególnymi; 

3) dopuszcza się wprowadzanie zieleni niskiej, parkingów, placów manewrowych; 
4) zabrania się sytuowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów  

lub maszyn oraz urządzeń budowlanych na czas budowy, zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

5) dopuszcza się budowę nowej linii dwutorowej dla zasilania GPZ Mironicka; 
6) przy skrzyżowaniach z linią 110 kV dopuszcza się prowadzenie sieci 

elektroenergetycznej i teletechnicznej kablowo w ziemi. 
17.       W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów ustala się: 

1) przewidzieć miejsce na lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe, 
2) dopuszcza się lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach 

wbudowanych, wentylowanych. 
18.      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. 
 

§ 8.  Ustalenia dotyczące komunikacji: 
1) Dla wszelkich inwestycji na terenach objętych planem należy zapewnić w granicach 

własnej działki odpowiednią ze względu na funkcję i wielkość obiektu ilość miejsc 
parkingowych dla pojazdów użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz 
miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 

2) Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych: 

Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 

 
Wskaźnik miejsc 
parkingowych 
 

 
1. 

 
Mieszkaniowa jednorodzinna 
 

 
1 mieszkanie 

 
min. 1,0 

 
2. 

 
Mieszkaniowa wielorodzinna 
 

 
1 mieszkanie 

 
min. 1,5 

 
3. 

 
Usługowa 
w tym: usługi handlu,  
handlu wielkopowierzchniowego 
 

 
35 m2 pow. użytkowej 
 
35 m2 pow. sprzedaży 

 
min. 1,0 
 
min. 1,0 

 
3. 

 
Biurowa 

 
30 m2 pow. użytkowej 
 

 
min. 1,0 
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3) Dopuszcza się lokalizację parkingów podziemnych. 
4) Ustala się zagospodarowanie ciągów komunikacji kołowej zgodne z przepisami 

ochrony przeciwpożarowej. 
§9.  W zakresie tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu dopuszcza się 

utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu do czasu docelowego 
zagospodarowania terenu zgodnie z funkcją określoną w planie. 
 

§ 10.  Ustalenia wynikające z przepisów odrębnych: 
1.  Na wypadek awarii zasilania systemu sieci magistralnych należy przewidzieć alternatywny 
system zaopatrzenia w wodę z innych źródeł wody, np. studni publicznych. 
2.  Teren objęty planem należy włączyć w system wykrywania i alarmowania oraz system 
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. 
3.  Zabudowę i zagospodarowanie terenu należy realizować zgodnie z przepisami 
szczególnymi, zwłaszcza przepisami prawa budowlanego, sanitarnymi, o ochronie środowiska  
i o ochronie przeciwpożarowej. 
 

ROZDZIAŁ II 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 11.  Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na  

rysunku planu symbolami: MN1, MN2. 
1.   Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
w układzie wolnostojącym. 
2.  Na wyznaczonym terenie w zakresie jego przeznaczenia podstawowego dopuszcza się 
lokalizację: 

1) komponowanej zieleni ogrodów przydomowych; 
2) obiektów małej architektury związanych z przeznaczeniem terenu; 
3) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz podjazdów do budynków; 
4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą i zagospodarowaniem 

terenu. 
3.   Dla terenu o symbolu MN1 ustala się następujące warunki zagospodarowania: 

1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy: 40%, przy czym powierzchnia 
zabudowy nie może przekroczyć 200 m2; 

2) powierzchnia biologicznie czynna: min. 50%; 
3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości od 5,0 m do 8,0 m  

od drogi o symbolu KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 
4) nieprzekraczalna  linia  zabudowy  w odległości 10,0 m od terenu o symbolu ZP2  

lub od 4,0 m do 10,0 m od terenu o symbolu ZP,US,UR, zgodnie z rysunkiem planu; 
5) nakazuje się stosowanie ogrodzeń ażurowych spełniających parametry podane  

w § 2 ust. 2 pkt. 10 uchwały, wysokość ogrodzenia: od 1,1 m do 1,5 m; 
6) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej; 
7) należy przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady 

stałe; 
8) nakazuje się ograniczenie niwelacji terenu do niezbędnego minimum, ustala się 

wysokość wykopów i nasypów nie większą niż 1,5 m od naturalnego poziomu terenu. 
Wysokość należy mierzyć od niwelety geodezyjnej przebiegającej przez środek rzutu 
projektowanego obiektu; 

9) ilość miejsc parkingowych – zgodnie z § 8 uchwały; 
10) dostępność komunikacyjna – z drogi dojazdowej o symbolu KDD. 

4.   Dla terenu o symbolu MN1 ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy: 
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1) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej: 8,0 m; 
2) ilość kondygnacji dla budynków mieszkalnych – 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe,  
3) dachy budynków mieszkalnych należy kształtować jako symetryczne dwuspadowe lub 

wielospadowe, o kącie nachylenia połaci 30° - 45°,  
4) zakazuje się stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie  

i w poziomie; 
5) do pokrycia dachów należy stosować materiały ceramiczne lub ich imitacje w kolorze 

ceglastym, czerwonym lub czerwono-brązowym; 
6) dopuszcza się możliwość doświetlenia poprzez okna połaciowe lub lukarny, ich 

rozmieszczenie powinno nawiązywać do układu otworów okiennych i drzwiowych; 
maksymalna łączna powierzchnia lukarn może wynosić 1/3 powierzchni dachów; 

7) jako materiały wykończeniowe elewacji należy stosować jasne tynki (w odcieniach 
bieli, szarości lub beżu), materiały tradycyjne (ceramika, kamień, drewno)  
w naturalnych kolorach, szkło – zabrania się stosowania materiałów typu: siding, 
blachy faliste i trapezowe oraz elementów refleksyjnych; 

8) nakazuje się sytuować poziom posadzki parterów i przyziemi budynków mieszkalnych 
w stanie wykończonym nie wyżej niż 60,0 cm nad poziom terenu przy wejściu do 
budynku; 

9) budynki mieszkalne należy orientować główną kalenicą równolegle do drogi 
dojazdowej na teren działki. 

5.   Dopuszcza się podział terenu o symbolu MN1 zgodnie z rysunkiem planu, ustala się 
minimalną i maksymalną powierzchnię działek powstałych w wyniku podziału - od 750 m2 
do 1700 m2. 
6.   Dla terenu o symbolu MN2 ustala się następujące warunki zagospodarowania: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 8,0 m od drogi o symbolu KDG2; 
2) dopuszcza się niwelację terenu; 
3) w przypadku grodzenia działki nakazuje się stosowanie ogrodzeń ażurowych 

spełniających parametry podane w § 2 ust. 2 pkt. 10 uchwały. 
7.   Dopuszcza się podział terenu o symbolu MN2 w celu dodzielenia działek do terenów  
o funkcji mieszkaniowej znajdujących się poza obszarem opracowania planu, graniczących  
z nim od strony zachodniej, zgodnie z rysunkiem planu. 
 

§ 12.  Ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonego na 
rysunku planu symbolem MW. 
1.   Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w tym 
zamieszkania zbiorowego. 
2.   Na wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia podstawowego dopuszcza się 
lokalizację: 

1) komponowanej zieleni ogrodów przydomowych; 
2) obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku 

oraz ozdobnych elementów architektury ogrodowej; 
3) placów zabaw dla dzieci i miejsc rekreacyjnych dostępnych dla osób starszych  

i niepełnosprawnych; 
4) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz podjazdów do budynków; 
5) miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,  
6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą i zagospodarowaniem 

terenu; 
7) nowoprojektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej dwutorowej o napięciu 

110 kV relacji SE Gorzów – Sulęcin, Witnica. 
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3.   Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu: 
1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy: 50%; 
2) powierzchnia biologicznie czynna: min. 40%; 
3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
4) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń ażurowych spełniających parametry podane  

w § 2 ust. 2 pkt. 10 uchwały, wysokość ogrodzenia: od 1,1 m do 1,5 m; 
5) ilość miejsc parkingowych – zgodnie z § 8 uchwały; 
6) dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych na terenie wyłączonym z zabudowy  

w strefie ograniczonego użytkowania pod nowoprojektowaną linii elektroenergetyczną  
o napięciu 110 kV; 

7) dostępność komunikacyjna – z drogi dojazdowej o symbolu KDD. 
4.   Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy: 

1) wysokość zabudowy mieszkaniowej: do 12,0 m – 3 kondygnacje nadziemne w tym 
poddasze użytkowe, 

2) w miejscu dominanty architektonicznej dopuszcza się wysokość zabudowy do 15,0 m 
– 4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; 

3) dachy budynków należy kształtować jako symetryczne dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia połaci 30° - 45°; 

4) zakazuje się stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie  
i w poziomie; 

5) do pokrycia dachów należy stosować materiały ceramiczne lub ich imitacje w kolorze 
ceglastym, czerwonym lub czerwono-brązowym; 

6) dopuszcza się możliwość doświetlenia poprzez okna połaciowe lub lukarny, ich 
rozmieszczenie winno nawiązywać do układu otworów okiennych i drzwiowych; 
maksymalna łączna powierzchnia lukarn może wynosić 1/3 powierzchni dachów; 

7) jako materiały wykończeniowe elewacji należy stosować jasne tynki (w odcieniach 
bieli, szarości lub beżu), materiały tradycyjne (ceramika, kamień, drewno)  
w naturalnych kolorach, szkło – zabrania się stosowania materiałów typu: siding, 
blachy faliste i trapezowe oraz elementów refleksyjnych; 

8) nakazuje się ograniczenie niwelacji terenu do niezbędnego minimum, ustala się 
wysokość wykopów i nasypów nie większą niż 1,5 m od naturalnego poziomu terenu. 
Wysokość należy mierzyć od niwelety geodezyjnej przebiegającej przez środek rzutu 
projektowanego obiektu. 

5.   Zakazuje się podziału terenu. 
 

§ 13.  Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją 
usługową w parterze budynków oznaczonych na rysunku planu symbolami MW/U1, MW/U2, 
MW/U3. 
1.   Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  
z usługami w parterze budynków. 
2.   Na wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia podstawowego dopuszcza się 
lokalizację: 

1) obiektów zamieszkania zbiorowego; 
2) usług komercyjnych i publicznych, nie kolidujących z podstawowym przeznaczeniem 

terenu, w parterach budynków mieszkalnych; 
3) komponowanej zieleni ogrodów przydomowych; 
4) obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku 

oraz ozdobnych elementów architektury ogrodowej; 
5) placów zabaw dla dzieci i miejsc rekreacyjnych dostępnych dla osób starszych  

i niepełnosprawnych; 
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6) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz podjazdów do budynków; 
7) miejsc parkingowych dla samochodów osobowych; 
8) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą i zagospodarowaniem 

terenu. 
3.   Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu: 

1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy: 60%; 
2) powierzchnia biologicznie czynna: min. 30%; 
3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
4) w przypadku grodzenia terenu nakazuje się stosowanie ogrodzeń ażurowych 

spełniających parametry podane w § 2 ust. 2 pkt. 10 uchwały, wysokość ogrodzenia: 
od 1,1 m do 1,5 m; 

5) dopuszcza się sytuowanie reklam jedynie na elewacjach budynków mieszkalnych  
w poziomie parterów usługowych; 

6) ilość miejsc parkingowych – zgodnie z § 8 uchwały. 
4.   Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy: 

1) dachy budynków należy kształtować jako symetryczne dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia połaci 30° - 45°; 

2) zakazuje się stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie  
i w poziomie; 

3) do pokrycia dachów należy stosować materiały ceramiczne lub ich imitacje w kolorze 
ceglastym, czerwonym lub czerwono-brązowym; 

4) dopuszcza się możliwość doświetlenia poprzez okna połaciowe lub lukarny, ich 
rozmieszczenie winno nawiązywać do układu otworów okiennych i drzwiowych; 
maksymalna łączna powierzchnia lukarn może wynosić 1/3 powierzchni dachów; 

5) jako materiały wykończeniowe elewacji należy stosować jasne tynki (w odcieniach 
bieli, szarości lub beżu), materiały tradycyjne (ceramika, kamień, drewno)  
w naturalnych kolorach, szkło – zabrania się stosowania materiałów typu: siding, 
blachy faliste i trapezowe oraz elementów refleksyjnych.  

5.   Dla terenu o symbolu MW/U1 ustala się: 
1) wysokość zabudowy mieszkaniowej: do 12,0 m – 3 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe; 
2) w miejscu dominanty architektonicznej dopuszcza się wysokość zabudowy do 15,0 m 

– 4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; 
3) dojazd z drogi dojazdowej o symbolu KDD oraz z dróg lokalnych o symbolu KDL. 

6.   Dla terenu o symbolu MW/U2 ustala się: 
1) wysokość zabudowy mieszkaniowej: do 15,0 m – 4 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe;  
2) w miejscu dominanty architektonicznej dopuszcza się wysokość zabudowy do 18,0 m 

– 5 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe; 
3) lokalizację nowoprojektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej dwutorowej  

o napięciu 110 kV relacji SE Gorzów – Sulęcin, Witnica; 
4) dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych na terenie wyłączonym z zabudowy  

w strefie ograniczonego użytkowania pod nowoprojektowaną linii elektroenergetyczną  
o napięciu 110 kV; 

5) dojazd z dróg dojazdowych o symbolu KDD oraz z drogi lokalnej o symbolu KDL. 
7.   Dla terenu o symbolu MW/U3 ustala się: 

1) wysokość zabudowy mieszkaniowej: do 15,0 m – 4 kondygnacje nadziemne w tym 
poddasze użytkowe; 

2) w miejscu dominanty architektonicznej dopuszcza się wysokość zabudowy do 18,0 m 
– 5 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe; 
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3) dojazd z drogi lokalnej o symbolu 2KL (poza obszarem opracowania) poprzez drogę 
wewnętrzną o symbolu KDW.  

8.   Zakazuje się lokalizacji usług uciążliwych mogących wymagać raportu lub wymagających 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
9.   Zakazuje się podziału terenów. 
 
 § 14.  Ustalenia dla terenów o funkcji usługowej oznaczonych na rysunku planu 
symbolami U1, U2, U3, U4, U5. 
1.   Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa usługowa. 
2.   Na wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia podstawowego dopuszcza się 
lokalizację: 

1) zieleni urządzonej; 
2) obiektów małej architektury związanych z przeznaczeniem terenu; 
3) niewyznaczonych na rysunku planu dojść do budynków; 
4) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów; 
5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3.   Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu: 
1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy: 60%; 
2) powierzchnia biologicznie czynna: min. 25%; 
3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
4) w przypadku grodzenia terenu nakazuje się stosowanie ogrodzeń ażurowych 

spełniających parametry podane w § 2 ust. 2 pkt. 10 uchwały; 
5) zakazuje się tworzenia samodzielnych w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 

struktur o charakterze wyłącznie  magazynowo-składowym; 
6) ilość miejsc parkingowych – zgodnie z § 8 uchwały. 

4.   Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy: 
1) maksymalna wysokość zabudowy usługowej: 15,0 m; 
2) dachy budynków należy kształtować jako symetryczne dwuspadowe lub 

wielospadowe   o kącie nachylenia połaci 30° - 45°; 
3) zakazuje się stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie  

i w poziomie; 
4) do pokrycia dachów należy stosować materiały ceramiczne lub ich imitacje w kolorze 

ceglastym, czerwonym lub czerwono-brązowym; 
5) dopuszcza się możliwość doświetlenia poprzez okna połaciowe lub lukarny, ich 

rozmieszczenie winno nawiązywać do układu otworów okiennych i drzwiowych; 
maksymalna łączna powierzchnia lukarn może wynosić 1/3 powierzchni dachów; 

6) jako materiały wykończeniowe elewacji należy stosować jasne tynki (w odcieniach 
bieli, szarości lub beżu), materiały tradycyjne (ceramika, kamień, drewno)  
w naturalnych kolorach, szkło – zabrania się stosowania materiałów typu: siding, 
blachy faliste i trapezowe oraz elementów refleksyjnych; 

7) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych w postaci szyldów oraz tablic 
informacyjnych związanych bezpośrednio z działalnością prowadzoną w obrębie 
działki; górna krawędź reklam nie może przekraczać wysokości pierwszej 
kondygnacji; w przypadku umieszczania reklam na ogrodzeniach ich górna krawędź 
nie może przekraczać wysokości ogrodzenia, a powierzchnia maksymalna może 
wynosić dla pojedynczych reklam 0,7 m2 ale nie więcej niż 3,0 m2 dla wszystkich 
reklam umieszczonych na ogrodzeniu działki lub terenu inwestycji. 

5.   Dla terenów zabudowy usługowej o symbolu U1 ustala się: 
1) zakaz lokalizacji usług uciążliwych, w szczególności rzemiosła produkcyjnego, stacji 

paliw, warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych, stacji obsługi 
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samochodów ciężarowych i autobusów; 
2) dopuszcza się lokalizację obiektów wielofunkcyjnych; 
3) w miejscu dominant architektonicznych dopuszcza się wysokość zabudowy do 18,0 

m; 
4) lokalizację nowoprojektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej dwutorowej  

o napięciu 110 kV relacji SE Gorzów – Sulęcin, Witnica; 
5) dopuszcza się wykorzystanie na miejsca parkingowe terenu w wyłączonej z zabudowy 

strefie ograniczonego użytkowania pod napowietrzną linią elektroenergetyczną  
o napięciu 110 kV; 

6) sytuowanie reklam jedynie na elewacjach budynków w poziomie parterów 
usługowych; 

7) dojazd z dróg lokalnych o symbolu KDL; 
8) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej w oparciu o nowoprojektowane systemy  

uzbrojenia; 
9) dopuszcza się podział terenu zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu. 

6.   Dla terenów zabudowy usługowej o symbolu U2 ustala się: 
1) w miejscu dominant architektonicznych dopuszcza się wysokość zabudowy do 18,0 

m; 
2) zakaz tworzenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu struktur o charakterze  

magazynowo-hurtowym; 
3) dojazd z dróg lokalnych o symbolach 1KL i 2KL (poza obszarem opracowania); 
4) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej w oparciu o nowoprojektowane systemy 

uzbrojenia; 
5) zakaz podziału terenu. 

7.   Dla terenów zabudowy usługowej o symbolu U3 ustala się: 
1) dopuszcza się usługi hotelowe; 
2) wykorzystanie na miejsca parkingowe oraz drogi terenu w wyłączonej z zabudowy 

strefie ograniczonego użytkowania pod napowietrzną linią elektroenergetyczną  
o napięciu 110 kV; 

3) sytuowanie reklam jedynie na elewacjach budynków w poziomie parterów; 
4) dojazd z dróg dojazdowych o symbolu KDD; 
5) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej w oparciu o nowoprojektowane systemy 

uzbrojenia; 
6) dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zapewnienia dojazdu do poszczególnych 

wydzielonych jego części z dróg publicznych, minimalna powierzchnia działki 
budowlanej: 0,3 ha; 

7) dopuszcza się wydzielenie terenu pod drogi wewnętrzne oraz pod sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej, np. stacje transformatorowe; 

8) dopuszczalny poziom hałasu: w porze dnia – 55 dB, w porze nocy – 45 dB. 
8.   Dla terenu zabudowy usługowej o symbolu U4 ustala się:  

1) możliwość wyburzeń, nadbudowy, przebudowy i rozbudowy do wysokości 15,0 m 
ponad poziom istniejącego terenu w obrębie występujących rezerw terenowych; 

2) zapewnienie przez inwestorów poszczególnych usług miejsc parkingowych w obrębie 
terenów tych usług, 

3) dopuszcza się lokalizację zorganizowanego handlu bazarowego, 
4) dojazd z drogi lokalnej o symbolu KDL (ul. Władysława Broniewskiego) oraz  

z ul. Karola Marcinkowskiego (poza obszarem opracowania); 
5) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej w oparciu o istniejące  

i nowoprojektowane systemy uzbrojenia; 
6) dopuszcza się podział terenu w celu wydzielenia działek pod sieci i urządzenia 
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infrastruktury technicznej, stacje bazowe telefonii komórkowej. 
9.   Dla terenów zabudowy usługowej o symbolu U5 ustala się: 

1) możliwość wyburzeń, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy 
oraz budowę nowych obiektów usługowych o wysokości do 15,0 m ponad istniejący 
poziom terenu; 

2) zakaz tworzenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu struktur o charakterze  
magazynowo-hurtowym; 

3) dojazd z dróg lokalnych o symbolach KDL lub z dróg dojazdowych o symbolu KDD; 
dopuszcza się dojazd z dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne o symbolu KDW; 

4) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej w oparciu o istniejące  
i nowoprojektowane systemy uzbrojenia; 

5) dopuszcza się łączenie działek; 
6) dopuszcza się podział terenu jedynie w celu wydzielenia działek pod sieci i urządzenia 

infrastruktury technicznej, np. stacje transformatorowe, stacje bazowe telefonii 
komórkowej. 

 
§ 15.  Ustalenia dla terenu usług i handlu wielkopowierzchniowego oznaczonego na 

rysunku planu symbolem UC. 
1.   Podstawowym przeznaczeniem terenu jest lokalizacja obiektów handlowych  
o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 oraz innych obiektów usługowych. 
2.   Na wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia podstawowego dopuszcza się 
lokalizację: 

1) zieleni urządzonej; 
2) obiektów małej architektury związanych z przeznaczeniem terenu; 
3) niewyznaczonych na rysunku planu dojść do budynków; 
4) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów; 
5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym lokalizację stacji 

transformatorowych typu miejskiego lub wbudowanych w obiekty usługowe. 
3.   Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu: 

1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy: 60%; 
2) minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 25%; 
3) powierzchnia biologicznie czynna: min. 30%; 
4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
5) w przypadku grodzenia terenu nakazuje się stosowanie ogrodzeń ażurowych, 

spełniających parametry podane w § 2 ust. 2 pkt. 10 uchwały; 
6) zakaz tworzenia samodzielnych w zabudowie i zagospodarowaniu terenu struktur  

o charakterze wyłącznie magazynowo-składowym; 
7) ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych – zgodnie z § 8 uchwały; 
8) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów dostawczych i autobusów; 
9) dla nowych inwestycji ustala się nakaz lokalizacji  miejsc  parkingowych w zieleni 

(np. co 5 stanowisk parkingowych 1. drzewo); 
10) dojazd do terenu z drogi o symbolu KDG2 (ul. Słowiańska), 1KL  (poza obszarem  

opracowania) oraz z ul. Myśliborskiej (poza obszarem opracowania); 
11) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej zwartej wysokiej i średniej o szerokości nie  

mniejszej niż 1,0 m oraz minimalnej wysokości 3,0 m z zastosowaniem gatunków 
zimozielonych wzdłuż granicy z terenem 3UC (poza obszarem opracowania). 

4.  Ustala się maksymalną wysokość zabudowy usługowej: 20,0 m. 
5.  Dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zapewnienia dojazdu do poszczególnych 
wydzielonych jego części z dróg publicznych, minimalna powierzchnia działki budowlanej: 
0,3 ha. 
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6.  Dopuszcza się podział terenu w celu wydzielenia działek pod sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej, np. stacje transformatorowe, stacje bazowe telefonii komórkowej. 
 

§ 16.  Ustalenia dla terenu usług administracji, oświaty i kultury oznaczonego na 
rysunku planu symbolem UP. 
1.   Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa usług administracji, kultury  
i oświaty. 
2.   Na wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia podstawowego dopuszcza się 
lokalizację: 

1) innych usług w tym drobnego handlu i gastronomii – jako funkcje wbudowane  
w obiekty o przeznaczeniu podstawowym; 

2) obiektów zamieszkania zbiorowego jako funkcji towarzyszącej usługom oświaty; 
3) zieleni urządzonej; 
4) obiektów małej architektury związanych z przeznaczeniem terenu; 
5) niewyznaczonych na rysunku planu dojść do budynków; 
6) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów; 
7) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą i zagospodarowaniem 

terenu. 
3.   Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu: 

1) ilość miejsc parkingowych – zgodnie z § 8 uchwały; 
2) dopuszsza się lokalizację miejsc parkingowych na terenie o symbolu KP2 przy ul. 

Józefa Pankiewicza; 
3) dopuszcza się lokalizację parkingu podziemnego w granicach terenu przeznaczonego 

pod inwestycje, wyznaczonego obowiązującymi liniami zabudowy; 
4) dopuszcza się nieulepszone nawierzchnie parkingów utwardzone elementami 

ażurowymi, np. siatka z tworzywa sztucznego – w miejscach o korzystnych 
warunkach gruntowych; 

5) dojazd do terenu z drogi o symbolu KDG2 (ul. Słowiańska) oraz z ul. Myśliborskiej 
(poza obszarem opracowania) poprzez drogi wewnętrzne o symbolu KDW. 

4.   Teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązują  
w szczególności ustalenia zawarte w § 5 uchwały. 
5.   W strefie ochrony konserwatorskiej dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy wyłącznie  
w miejscu wskazanym na rysunku planu i ustala się: 

1) nakaz kompleksowego rozwiązania architektonicznego całego zespołu zabudowy 
wraz z projektem zieleni i posadzki; 

2) dostosowanie nowych obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej,  
w szczególności do historycznej linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dostosowanie nowych obiektów do historycznych form architektonicznych budynków 
koszarowych i skali zabudowy poprzez: 

a) wysokość obiektów, poziom gzymsów, wysokość i formę dachów, 
b) rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, 
c) stolarkę okienną i drzwiową oraz jej podział, 
d) jednolitą kolorystykę elewacji dla każdego obiektu; dopuszcza się inny odcień 

opasek (okiennych i drzwiowych) i gzymsów; 
4) tradycyjną historyczną kolorystykę – elewacje w kolorach pastelowych lub 

piaskowych, dachy w kolorze naturalnej ceramiki; 
5) jako materiały wykończeniowe elewacji należy stosować tradycyjne materiały 

budowlano – wykończeniowe o wysokim standardzie, z ewentualnym dopuszczeniem 
szkła, aluminium i stali. 
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§ 17.  Ustalenia dla terenu zabudowy sakralnej oznaczonego na rysunku planu 
symbolem UPS. 
1.   Podstawowym przeznaczeniem terenu są usługi sakralne i inne obiekty związane  
z funkcją podstawową, w szczególności obiekt zamieszkania zbiorowego (dom parafialny), 
sale katechetyczne. 
2.  Na wyznaczonym terenie w zakresie jego przeznaczenia podstawowego dopuszcza się 
lokalizację: 

1) zieleni urządzonej; 
2) obiektów małej architektury i urządzeń bezpośrednio związanych z urządzeniem 

terenu; 
3) niewyznaczonych na rysunku planu dojść do budynków; 
4) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów i parkingów; 
5) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą i zagospodarowaniem 

terenu. 
3.   Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy: 50%; 
2) powierzchnia biologicznie czynna: min. 40%; 
3) dopuszczalna wysokość zabudowy: 24,0 m; 
4) dopuszczalna wysokość dominanty w formie wieży kościelnej: 36,0 m; 
5) w przypadku grodzenia terenu nakazuje się stosowanie ogrodzeń ażurowych  

spełniających parametry podane w § 2 ust. 2 pkt. 8 uchwały, wysokość ogrodzenia: 
od 1,1 m do 1,5 m; 

6) kościół należy lokalizować w miejscu wyeksponowanym od strony drogi głównej 
o symbolu KDG2 (ul. Słowiańska) tak, aby wieża kościoła znajdowała się w miejscu 
dominanty lub na przedłużeniu osi widokowej; 

7) pozostałe obiekty należy lokalizować zgodnie z linią zabudowy od strony drogi 
dojazdowej o symbolu KDL (ul. Juliana Ursyna Niemcewicza); 

8) dachy należy kształtować jako symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie 
nachylenia połaci 35° - 55°; 

9) zakazuje się stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie 
 i w poziomie; 

10) do pokrycia dachów należy stosować materiały ceramiczne lub ich imitacje w kolorze 
ceglastym, czerwonym lub czerwono-brązowym; 

11) ilość miejsc parkingowych – zgodnie z § 8 uchwały; 
12) obowiązek  zapewnienia  miejsc  parkingowych w zieleni (np. co 5 stanowisk 

parkingowych 1. drzewo); 
13) dopuszcza się nieulepszone nawierzchnie parkingów utwardzone elementami 

ażurowymi, np. siatka z tworzywa sztucznego – w miejscach o korzystnych 
warunkach gruntowych; 

14) dojazd z projektowanej drogi dojazdowej o symbolu KDD lub z drogi lokalnej  
o symbolu  KDL (ul. Juliana Ursyna Niemcewicza). 

4.   Ustala się regulację dotychczasowych granic terenu od strony północnej w sposób 
określony wynikowo w rysunku planu, przy zachowaniu dotychczasowej powierzchni terenu 
odtworzonej od strony zachodniej. 
 

§ 18.   Ustalenia dla terenu cmentarza oznaczonego na rysunku planu symbolem ZC. 
1.  Podstawowym przeznaczeniem terenu jest cmentarz, obejmujący część grzebalną, teren 
gospodarczy, parkingi i inne obiekty związane z funkcją podstawową, w szczególności dom 
pogrzebowy, kaplicę. 
2.  Na wyznaczonym terenie w zakresie jego przeznaczenia podstawowego dopuszcza się 
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lokalizację: 
1) zieleni uporządkowanej; 
2) obiektów małej architektury; 
3) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz dojazdów; 
4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą  

i zagospodarowaniem terenu; 
5) nowoprojektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej dwutorowej o napięciu 

110 kV relacji SE Gorzów – Sulęcin, Witnica. 
3.   Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu: 

1) zachowanie istniejącej rzeźby terenu; 
2) powiązanie funkcjonalne z terenem istniejącego cmentarza w zakresie komunikacji  

i infrastruktury technicznej; 
3) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej nie związanej z funkcją terenu 

oraz podziału terenu; 
4) dopuszcza się likwidację istniejącej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV; 
5) w strefie ograniczonego użytkowania pod linią elektroenergetyczną o napięciu 110 

kV obowiązuje sposób zagospodarowania zgodny z ustaleniami ogólnymi  
i przepisami szczególnymi; 

6) główne wejścia i dojazd od strony ul. Żwirowej (poza obszarem opracowania) lub  
z drogi głównej o symbolu KDG1; 

7) nakaz wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min. 2.0 m wzdłuż granicy 
z drogą główną o symbolu KDG1 oraz z terenem o symbolu ZP,US,UR. 

4. Na terenie 50 m od cmentarza obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej, studni dla celów konsumpcyjnych, zakładów produkcji żywności, zakładów 
gastronomicznych. 
 

§ 19.  Ustalenia dla terenu ogrodów działkowych oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZD. 
1.    Podstawowym przeznaczeniem terenu są ogrody działkowe. 
2.    Na wyznaczonym terenie w zakresie jego przeznaczenia podstawowego dopuszcza się 
lokalizację: 

1) zabudowy altanowej; 
2) stref wypoczynkowo-rekreacyjnych; 
3) placów zabaw dla dzieci;  
4) obiektów małej architektury; 
5) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz dojazdów; 
6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą  

i zagospodarowaniem terenu; 
7) nowoprojektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej dwutorowej o napięciu 

110 kV relacji SE Gorzów – Sulęcin, Witnica. 
3.   Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej niezwiązanej z przeznaczeniem terenu; 
2) wysokość nowobudowanych i przebudowywanych obiektów: do 4 m, nie dopuszcza 

się aby wysokość obiektu była większa od jego długości; 
3) obowiązują dachy dwuspadowe lub czterospadowe symetryczne, minimalny kąt 

nachylenia dachu: 200, dachy w kolorze czerwono-brązowym lub brązowym; 
4) do wykończenia elewacji zabrania się stosowania materiałów typu blachy faliste  

i trapezowe oraz elementów refleksyjnych; 
5) lokalizacja miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w granicach terenu; 
6) dojazd z drogi o symbolu KDL. 
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§ 20.  Ustalenia dla terenu zieleni urządzonej, usług sportu i rekreacji oznaczonego na 
rysunku planu symbolem ZP,US,UR. 
1.   Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zieleń urządzona, urządzenia sportu i rekreacji. 
2.   Na wyznaczonym terenie w zakresie jego przeznaczenia podstawowego dopuszcza się 
lokalizację: 

1) ciągów spacerowych i dróg rowerowych; 
2) obiektów małej architektury; 
3) niewyznaczonych na rysunku planu dojść do budynków; 
4) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów;  
5) usług kultury i rozrywki; 
6) usług gastronomii; 
7) zbiorników retencyjnych, basenów p.poż., oczek wodnych; 
8) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą  

i zagospodarowaniem terenu; 
9) nowoprojektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV 

relacji SE Gorzów – Sulęcin, Witnica. 
3.   Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu: 

1) wyznacza się strefy funkcjonalne terenu: 
a) strefa “a” - strefa lokalizacji urządzeń i obiektów usługowych, rekreacyjno-

sportowych,  
w obrębie której dopuszcza się: 

I. lokalizację terenowych urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz 
obiektów związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu, 

II. elementy małej architektury i oświetlenie typu parkowego, 
III. utwardzenie ciągów pieszych, rowerowych oraz niezbędnych 

dojazdów do urządzeń rekreacyjno-sportowych,  
IV. lokalizację niezbędnych dla obsługi miejsc parkingowych w zieleni 

(np. co 5 stanowisk parkingowych 1. drzewo), zlokalizowanych od 
strony drogi publicznej o symbolu KDG2; 

V. likwidację istniejących obiektów, 
     b) strefa “b” - strefa wykluczeń wszelkiej zabudowy, położona na obrzeżu strefy “a”,  
w obrębie której ustala się: 

I. zakaz lokalizacji wszelkiej trwałej i tymczasowej zabudowy  kubaturowej, 
II. dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury, oświetlenia typu parkowego, 

ciągów pieszych, rowerowych oraz niezbędnych dojazdów do urządzeń rekreacyjno-
sportowych, 

     c) strefa “c” - strefa zieleni przesłaniającej wyeksponowane w krajobrazie rejony 
zabudowy mieszkaniowej, w obrębie której ustala się: 

I. zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, 
II. zieleń izolacyjną wzdłuż granic terenów mieszkalnictwa z zastosowaniem gatunków 

roślin zimozielonych, 
III. lokalizację ciągów pieszych i punktów widokowych z zastosowaniem elementów 

małej architektury - wg oznaczenia w rysunku planu, 
IV. zakaz dojazdów do terenów mieszkaniowych z obszaru strefy, 

    d) strefa “d” – orientacyjna strefa lokalizacji zbiornika retencyjnego; 
2)  ustala się szczególną ochronę widoków panoramicznych poprzez zakaz przesłaniania 
zaznaczonych na rysunku planu punktów i ciągów widokowych; 
3)   dopuszczalna wysokość zabudowy: 12,0 m; 
4) ustala się zachowanie istniejącej rzeźby terenu oraz ochronę szaty roślinnej  
z dopuszczeniem uzupełnień w drzewostanie, za wyjątkiem realizacji inwestycji 
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dopuszczonych w ustaleniach szczegółowych, przy uwzględnieniu przepisów szczególnych; 
5) zakaz zabudowy w strefie ograniczonego użytkowania pod linią elektroenergetyczną  
o napięciu 110 KV; 
6)  ustala się możliwość sytuowania podziemnych systemów infrastruktury technicznej; 
7) obowiązek  zapewnienia  miejsc  parkingowych w zieleni (np. co 5 stanowisk 
parkingowych 1. drzewo); 
8)  dopuszcza się nieulepszone nawierzchnie parkingów utwardzone elementami ażurowymi, 
np. siatka z tworzywa sztucznego – w miejscach o korzystnych warunkach gruntowych; 
9)  ustala się dojazd do terenu z drogi głównej o symbolu KDG2 (ul. Słowiańska); 
10) zapewnienie powiązań pieszych lub pieszo-rowerowych z terenem cmentarza, terenami 
zabudowy mieszkaniowej, terenem ZP2 oraz z terenami graniczącymi z obszarem 
opracowania od strony północnej - pod planowaną na estakadzie drogą główną o symbolu 
KDG1; 
11) dopuszcza się wydzielenie terenu pod drogę dojazdową z drogi o symbolu KDG2,  
zgodnie z rysunkiem planu. 
 

§ 21.  Ustalenia dla terenów zieleni urządzonej oznaczonych na rysunku planu 
symbolami ZP1, ZP2. 
1.   Podstawowym przeznaczeniem terenów jest zieleń urządzona. 
2.   Na wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia podstawowego dopuszcza się 
lokalizację: 

1) ciągów spacerowych i dróg rowerowych; 
2) obiektów małej architektury związanych z przeznaczeniem terenu; 
3) urządzeń komunikacji; 
4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3.   Na terenie o symbolu ZP1 ustala się przebieg ciągu pieszego relacji północ-południe. 
4.   Na terenie o symbolu ZP2 ustala się przebieg głównego ciągu pieszo-rowerowego relacji 
północ-południe. 
 

§ 22.  Ustalenia dla terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 

1) KDG1, KDG2 –  tereny dróg publicznych głównych; 
2) KDL –  tereny dróg publicznych lokalnych; 
3) KDD –  tereny dróg publicznych dojazdowych. 

1. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest lokalizacja dróg publicznych, z wyposażeniem 
dostosowanym do klasy i przeznaczenia drogi (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy 
i zatoki postojowe, pasy zieleni, przejścia piesze i przejazdy rowerowe, zatoki 
przystankowe, perony i zadaszenia przystankowe), wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną (w szczególności: odwodnienie, oświetlenie, urządzenia zabezpieczenia, 
oznakowania i sterowania ruchem oraz służące ograniczaniu uciążliwości 
komunikacyjnej). 

2. Dopuszcza się lokalizowanie: 
1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności: odwodnienia, oświetlenia, 

urządzeń zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem oraz służących 
ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej, 

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych funkcjonalnie z drogami, pod 
warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów użytkowania podstawowego  
i bezpieczeństwa ruchu oraz uzyskania zgody zarządcy terenu. 

3.   Dla poszczególnych klas dróg ustala się szerokości w liniach rozgraniczających, zgodnie  
z rysunkiem planu: 
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      1)  KDG1, KDG2 - min. 50 m; 
      2)  KDL  - min. 12 m; 
      3)  KDD  - min. 10 m. 
4.   W przypadkach uzasadnionych szczegółowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi 
dopuszcza się regulację linii rozgraniczających pokazanych na rysunku planu, przy 
zachowaniu pełnej zgodności parametrów technicznych i przekrojów poprzecznych 
poszczególnych klas dróg z przepisami szczególnymi. 
5.   Na odcinku drogi o symbolu KDG1 przebiegającym nad terenem ZP,US,UR ustala się 
prowadzenie drogi na estakadzie, zgodnie z rysunkiem planu. 
6.   Dopuszcza się zmianę przebiegu linii rozgraniczających drogi o symbolu KDG2  
w związku z wprowadzeniem dodatkowego pasa zjazdowego i wjazdowego na teren o 
symbolu ZP,US,UR, zgodnie z rysunkiem planu. 
7.   Dopuszcza się prowadzenie ciągów rowerowych jako: 

1) wydzielonych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych; 
2) oznakowanych tras rowerowych, prowadzonych w obrębie jezdni dróg dojazdowych 

 i ciągów pieszo – jezdnych. 
 

§ 23.  Ustalenia dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem: KDW. 
1.   Podstawowym przeznaczeniem terenów są drogi wewnętrzne. 
2.   Dopuszcza się: 
  prowadzenie ciągów rowerowych w obrębie dróg wewnętrznych; 
  prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 
3.   Ustala się minimalną szerokość jezdni nowoprojektowanych dróg wewnętrznych: 5,0 m.  
4. W przypadkach uzasadnionych szczegółowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, 
dopuszcza się regulację linii rozgraniczających pokazanych na rysunku planu. 
 

§ 24.  Ustalenia dla terenów ciągów pieszo – rowerowych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: KPR. 
1.   Podstawowym przeznaczeniem terenów są ciągi pieszo – rowerowe. 
2.   Na wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia podstawowego dopuszcza się 
zieleń uporządkowaną, lokalizację podziemnej sieci infrastruktury technicznej oraz 
napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV. 
3.   Ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających: od 4,0 m do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) zakaz zabudowy i trwałego zainwestowania; 
3) zakaz podziału. 

 
§ 25.  Ustalenia dla terenów parkingów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

KP1. 
1.   Podstawowym przeznaczeniem terenów są parkingi. 
2.   Na wyznaczonych terenach w zakresie ich przeznaczenia podstawowego dopuszcza się 
lokalizację: 

1) usług handlu – poza strefą ograniczonego użytkowania pod napowietrzną linią 
elektroenergetyczną o napięciu 110 kV, 

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
3) napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV,  
4) obiektów i urządzeń budowlanych dla obsługi parkingu, 
5) zieleni urządzonej i izolacyjnej.  

3.    Ustala się: 
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1) lokalizację nowych parkingów w części północnej terenu w pasie przylegającym do 
drogi o symbolu KDG1, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) układ miejsc parkingowych w zieleni (np. co 8 stanowisk parkingowych 1. drzewo); 
3) powiązanie funkcjonalne z terenem istniejącego cmentarza w zakresie komunikacji  

i infrastruktury technicznej; 
4) zakaz podziału terenów. 

4.   Dopuszcza się regulację linii rozgraniczających pokazanych na rysunku planu. 
 

§ 26.  Ustalenia dla terenu parkingu wielopoziomowego oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: KP2. 
1.   Podstawowym przeznaczeniem terenu jest parking wielopoziomowy. 
2.   Na wyznaczonym terenie w zakresie jego przeznaczenia podstawowego dopuszcza się 
lokalizację funkcji usługowej (w 1. kondygnacji nadziemnej), sieci infrastruktury technicznej 
oraz zieleni urządzonej i izolacyjnej.  
3.   Ustala się: 

1) wysokość zabudowy - do 16,0 m; 
2) dojazd z drogi dojazdowej o symbolu KDD (ul. Józefa Pankiewicza); 
3) zakaz podziału terenów. 

4.  Do czasu realizacji funkcji podstawowej dopuszcza się lokalizację parkingów w poziomie 
terenu. 
 

§ 27.  Ustalenia dla terenu istniejącego kompleksu garażowego oznaczonego na 
rysunku planu symbolem TG. 
1.   Podstawowym przeznaczeniem terenu jest istniejący kompleks garażowy. 
2.   Na wyznaczonym terenie w zakresie jego przeznaczenia podstawowego dopuszcza się 
lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, napowietrznej linii 
elektroenergetycznej o napięciu 110 kV oraz zieleni urządzonej i izolacyjnej. 
3.   Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się rozbudowę funkcji garażowej w obrębie występujących rezerw 
terenowych; 

2) wysokość nowobudowanych i przebudowywanych obiektów nie może przekraczać  
5 m, nie dopuszcza się aby wysokość obiektu była większa od jego długości; 

3) należy stosować tynki w tonacjach jasnych, w odcieniach bieli, szarości lub beżu; 
4) zabrania się stosowania materiałów typu blachy faliste i trapezowe oraz elementów 

refleksyjnych; 
5) dostępność komunikacyjna z ul. Karola Marcinkowskiego (poza planem) lub drogi 

dojazdowej o symbolu KDD od strony zachodniej. 
 

§ 28.  Ustalenia dla terenów stacji  transformatorowych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem E1. 
1.   Dopuszcza się zastosowanie stacji transformatorowych typu miejskiego, wbudowanych  
w obiekty oraz niewyznaczonych w rysunku planu nowoprojektowanych stacji 
transformatorowych dla obsługi poszczególnych terenów, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi dla poszczególnych terenów. 
2.   Dla wolnostojących nowobudowanych i przebudowywanych stacji ustala się: 

1) dopuszczalna wysokość: 4,0 m; 
2) dachy dwuspadowe lub czterospadowe symetryczne, minimalny kąt nachylenia dachu 

250, dachy w kolorze ceglastym, czerwono-brązowym lub brązowym; 
3) tynki w tonacjach jasnych, w odcieniach bieli, szarości lub beżu; 
4) do wykończenia elewacji zabrania się stosowania materiałów typu blachy faliste  
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   i trapezowe oraz elementów refleksyjnych. 
§ 29.  Ustalenia dla terenu głównego punktu zasilania elektroenergetycznego (GPZ) 

oznaczonego na rysunku planu symbolem E2. 
1.   Dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu. 
2.   Dopuszcza się przekształcenie i rozbudowę istniejącego zainwestowania w zakresie 
funkcji terenu. 
3.   Dojazd z drogi dojazdowej o symbolu KDD. 
 

§ 30.  Ustalenia dla terenu przepompowni  ścieków  sanitarnych oznaczonego na 
rysunku planu symbolem P. 
1.   Podstawowym przeznaczeniem terenu jest przepompownia  ścieków  sanitarnych. 
2.   Ustala się: 

1) nakaz trwałego ażurowego ogrodzenia terenu oraz wprowadzenia pasa zieleni 
izolacyjnej z zastosowaniem gatunków zimozielonych o szerokości nie mniejszej niż  
1,0 m wzdłuż granic terenu; 

2) lokalizację pompowni bez lub z nadbudową nadziemną; 
3) dojazd z drogi dojazdowej o symbolu KDD. 

 
ROZDZIAŁ III 

Postanowienia końcowe 
 

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

§ 32.  Traci moc uchwała nr LXXI/710/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.  
z dnia 27 marca 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego nr 37, poz. 508 z dn. 10.04.2002 
r.) w części dotyczącej obszaru objętego niniejszą uchwałą. 
 

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

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

Przewodniczący Rady Miasta 
 

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

 
 
Załącznik Nr 2 

         do Uchwały Nr XIV/204/2007 
         Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
         z dnia 27 czerwca 2007r. 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu   planu   
 
 

Uwag nie wniesiono 
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Załącznik Nr 3 
         do Uchwały Nr XIV/204/2007 
         Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
         z dnia 27 czerwca 2007r. 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  
o finansach publicznych dotyczące terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie na północ od ul. Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp. 
  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) Rada Miasta 
Gorzowa Wlkp. rozstrzyga co następuje: 
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zadania własne 
gminy: 

1) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej, 
realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), zgodnie z planami rozwoju. 

2) w zakresie wodociągów i kanalizacji sanitarnej: 
a) budowa sieci wodociągowej -  budowę sieci przewiduje się jako zadanie 

realizowane ze środków miasta, kredytów, obligacji komunalnych oraz 
środków pomocowych - szacunkowy koszt budowy 6.000.000,-  zł 

b) budowa sytemu kanalizacji sanitarnej - budowę systemu kanalizacji wraz  
z budową urządzeń kanalizacji sanitarnej przewiduje się jako zadanie 
realizowane ze środków miasta, kredytów, obligacji komunalnych oraz 
środków pomocowych - szacunkowy koszt 30.000.000,-  zł, 

3) w zakresie realizacji infrastruktury drogowej: 
a) budowa drogi publicznej głównej – KDG 1 wraz z estakadą jako zadanie realizowane 

ze środków własnych miasta z udziałem środków pomocowych,- szacunkowy koszt 
wynosi  30.000.000,-  zł, 

b) przebudowa drogi publicznej głównej – KDG 2 jako zadanie realizowane ze środków 
własnych miasta z udziałem środków pomocowych,- szacunkowy koszt wynosi  
700.000,-  zł, 

c) budowa i przebudowa dróg publicznych - KDL i KDD, publicznych ciągów pieszo – 
rowerowych - KPR wraz budową kanalizacji deszczowej, chodników, oświetlenia jako 
zadanie realizowane ze środków własnych miasta z udziałem środków pomocowych,- 
szacunkowy koszt wynosi 34. 090.000,- zł, 

d) parkingów KP1 i KP2 – szacunkowy koszt budowy 10.000.000,-  zł, 
4) w zakresie realizacji terenu sportu i rekreacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 

tereny ZP, US, UR  jako zadanie realizowane ze środków miasta, kredytów, obligacji          
oraz środków pomocowych - szacunkowy koszt budowy 4.000.000,-  zł 

  
2. Kwoty przewidziane na realizację inwestycji mogą ulegać zmianie w zależności od 
aktualnych stawek rynkowych i zastosowanej technologii. 
Nabycie gruntów pod drogami może zostać zrealizowane drogą zamiany na inny grunt  
o zrównoważonej wartości. 
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§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1: 
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i prawem ochrony środowiska. 
2. Sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem 
techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile 
nie nastąpi naruszenie ustaleń planu. 
3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w  
§ 1, będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
 

Poz. 1067 
 

Uchwała Nr  XIV/205/2007 
Rady Miasta Gorzowa  Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

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

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.20 ust.1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), oraz Uchwały Nr XVIII/200/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 
2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Owocowej, Rada Miasta Gorzowa 
Wlkp. uchwala, co następuje: 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Gorzowa 

Wlkp. w rejonie ulicy Owocowej, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań  
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
     2. Plan obejmuje obszar położony w rejonie ul.Owocowej, oznaczony na załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały. 
     3. Integralnymi częściami uchwały są: 
         1)  załącznik nr 1 –  rysunek planu w skali  1: 1000; 
         2)  załącznik nr 2 –rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu   
miejscowego; 
        3) załącznik nr 3  –  rozstrzygnięcie  o  sposobie  realizacji   zapisanych  w  planie     
miejscowym inwestycji z zakresu  infrastruktury technicznej,  które  należą  do zadań 
własnych  gminy. 
4. Przedmiotem   planu   miejscowego   jest   przeznaczenie   terenów   pod   zabudowę    
mieszkaniową jednorodzinną z usługami typu nieuciążliwego, usługową, uprawy rolne, leśne, 
zieleń, zbiorniki i cieki  wodne. 
 
 §2.   Ilekroć w uchwale  jest  mowa o : 
        1) przepisach szczególnych – należy  przez  to  rozumieć  przepisy  ustaw  wraz   
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z  aktami         wykonawczymi; 
        2) rysunku planu – należy  przez  to  rozumieć  rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały; 
        3) granicach planu – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar planu; 
        4) przeznaczeniu terenu – należy  przez  to  rozumieć  funkcje  przypisane  do  terenu 
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi; 
        5) dopuszczalnym  poziomie  hałasu   i drgań  –  należy  przez  to  rozumieć  
dopuszczalne  poziomy hałasu w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska                         w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu i w innych 
przepisach szczególnych; 
        6) przestrzeni publicznej – definicja wg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 
        7) terenie – należy przez to rozumieć fragment planu, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi                    i oznaczony symbolem; 
        8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez     
budynek w stanie wykończonym, określony w Polskiej Normie i w innych przepisach 
szczególnych; 
        9) powierzchni utwardzonej – należy przez to rozumieć obszar nie zajęty pod budynki    
i nie stanowiący powierzchni biologicznie czynnej np. chodniki, miejsca postojowe; 
      10) powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt  rodzimy,                  
a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie  mniejszej   niż 
10,0m²  urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im 
naturalną wegetację, określona w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury                        
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie”  
i w  innych przepisach szczególnych; 
      11) powierzchnia całkowita budynku – należy  przez  to  rozumieć  sumę  powierzchni   
całkowitych wszystkich kondygnacji budynku; 
      12) pasie  drogowym – należy przez to rozumieć wydzielony liniami granicznymi grunt 
wraz               z  przestrzenią nad i pod  jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga, 
oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem,  zabezpieczeniem 
i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami  zarządzania drogą. W pasie 
drogowym na terenach zabudowanych mogą znajdować się urządzenia infrastruktury 
technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną drogi. Pas drogowy został określony  
w ustawie o drogach publicznych;  
     13) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której ustala się 
nakaz  lokalizacji jednej ze ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego i której nie może 
przekroczyć  żaden element budynku za  wyjątkiem gzymsów, okapów, balkonów, wykuszy, 
galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, określonych w „Rozporządzeniu 
Ministra  Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie”. Dla budynków nie będących budynkami mieszkalnymi 
obowiązująca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalna linię zabudowy. 
     14) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może 
przekroczyć żaden  element budynków za wyjątkiem gzymsów, okapów dachów, balkonów, 
wykuszy, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp określonych                        
w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie  warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”; 
     15) kondygnacji nadziemnej  definicja wg „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.  
     16) urządzeniach technicznych definicja wg ustawy   Prawo  Budowlane; 
     17) tymczasowym obiekcie budowlanym definicja wg ustawy   Prawo  Budowlane; 
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     18) remoncie definicja wg ustawy   Prawo  Budowlane; 
     19) przebudowie definicja wg ustawy   Prawo  Budowlane; 
     20) dobudowie definicja wg ustawy   Prawo  Budowlane; 
     21) nadbudowie definicja wg ustawy   Prawo  Budowlane; 
     22) rozbudowie definicja wg ustawy   Prawo  Budowlane; 
     23) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku, którą się  mierzy 
od poziomu terenu przy  głównym wejściu do budynku, do najwyżej położonej kalenicy; 
     24) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy 
budynkami, do powierzchni działki; 
     25) powierzchni handlowej netto – należy przez to rozumieć powierzchnię przeznaczoną 
do obsługi klienta, bez wliczania powierzchni pomocniczej tj. powierzchni magazynów biur, 
komunikacji ekspozycji wystawowej itp.; 
     26) elementach małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,                        
a  w  szczególności: 
           a) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
           b) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku określone w ustawie  
Prawo Budowlane; 
     27) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, które powinno być 
ażurowe co najmniej powyżej 0,50m od poziomu  terenu. Łączna ilość prześwitów 
(otworów), umożliwiająca naturalny przepływ powietrza, powinna wynosić co najmniej 25% 
powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami; 
     28) działce budowlanej definicja wg ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 

§3.   Na obszarze planu ustala się: 
    1. Przeznaczenie terenów, oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub   
różnych zasadach zagospodarowania. Wyodrębnia się: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oznaczone na rysunku 
planu symbolami:  od symbolu 1MN do symbolu 40 MN,; 

     2) tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1U do 16U, 
     3) tereny zieleni, sportu i rekreacji  oraz usług oznaczone na rysunku planu symbolami:  
1ZP,US,U;  2ZP,US,U;  3ZP,US,U;  4ZP,US,U, 
     4) tereny zieleni urządzonej, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami:  
1ZP,US; 2ZP,US, 
     5)  teren zabudowy zagrodowej oznaczony na rysunku planu symbolem: RM; 
     6)  tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1ZP do 22 ZP; 
     7)  teren ogródków działkowych oznaczony na rysunku planu symbolem: 1ZD; 
     8)  tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZL,  2ZL,  3ZL, 
     9)  tereny rolne oznaczone na rysunku planu  symbolami:  1R, 2R, 1R,Ł;  2R,Ł, 
    10)  tereny  wód  powierzchniowych  (rzeki, stawy)  oznaczone  na  rysunku  planu  
symbolami: 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS,  
    11) tereny dróg publicznych głównych oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDG, 
1KDGa, 2KDG, 3KDG, 4KDG, 5KDG, 
    12) tereny dróg publicznych lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDL, 
2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL, 
    13) tereny dróg publicznych dojazdowych i dróg gminnych  oznaczone na rysunku planu 
symbolami: od 1 do 40 - KDD- droga publiczna, KDD1- droga gminna 
    14) tereny dróg dojazdowych wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolami: od 
1KDW do 12KDW, 
    15) tereny pasów technicznych oznaczone na rysunku  planu symbolami: 1KX, 2KX, 3KX, 
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4KX, 5KX, 
    16) tereny ciągów pieszo-rowerowych oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1KP do 
11KP, 
    17) tereny  lokalizacji  stacji  transformatorowych 15/04 kV oznaczone na rysunku planu  
symbolami: 1E,  2E, 3E, 4E, 5E, 
    18) tereny istniejących stacji transformatorowych 15/04 kV oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1EA, 2EA, 3EA, 4EA, 
     19) tereny stref ochronnych  linii napowietrznej 110 kV oznaczone na rysunku planu  
symbolami: 1EK, 2 EK, 
     20) tereny lokalizacji słupów elektroenergetycznych linii napowietrznej 110 kV oznaczone 
na rysunku planu symbolami: od 1EKS do 17EKS, 
     21) tereny  lokalizacji  bazowej  stacji  telefonii  komórkowej  oznaczone  na  rysunku  
planu symbolami: 1TK, 2TK, 
     22) orientacyjne miejsca lokalizacji przepompowni wód deszczowych oznaczone na 
rysunku  
           planu symbolami: od P1 do P13, 
     23) orientacyjne miejsca lokalizacji separatorów na podczyszczenie wód deszczowych   
            oznaczone na  rysunku planu symbolami: od S1 do S13. 
 
2.  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego polegające na: 
        1) wprowadzaniu  harmonii  zabudowy  polegającej  na  przyjęciu  zbliżonych  
wysokości  budynków i pokrycia dachowego pomiędzy istniejącą, a projektowaną zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną; 
        2) ochronie krajobrazu ze szczególnym zwróceniem uwagi na krajobraz wzdłuż linii 
brzegowej  rz. Kłodawki  i  rz. Srebrnej; 
        3) zachowaniu terenów niezabudowanych wzdłuż linii brzegowej rz. Kłodawki; 
        4) wprowadzaniu na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej funkcji  
uzupełniającej w postaci usług nieuciążliwych; 
        5) zachowaniu istniejącej zieleni i terenów  leśnych; 
        6) na  całym  terenie  objętym  planem  ustala  się  nakaz  ochrony  wód  otwartych,    
zachowanie drożności i umocnienie brzegów rzek i rowów odwadniających. 
   3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego polegające na: 
       1) docelowym odprowadzeniu ścieków komunalnych z całego obszaru objętego planem 
do miejskiej kanalizacji sanitarnej; 
       2) zaopatrzeniu terenów zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy w sieć 
wodociągową; 
       3) zakazie stosowania urządzeń nie spełniających wymogów ochrony środowiska; 
       4) zachowaniu zieleni naturalnej, w tym istniejącego drzewostanu i terenów leśnych; 
       5) prowadzona działalność na terenie objętym planem nie może powodować pogorszenia       
się komfortu życia mieszkańców, będących w zasięgu bezpośrednim lub pośrednim   
oddziaływania przedmiotowych zmian; 
       6) ustaleniu ochrony zbiorników  wód otwartych i rowów melioracyjnych;    
       7) zakazie wprowadzania nie oczyszczonych ścieków komunalnych i zanieczyszczonych 
           wód deszczowych bezpośrednio do gruntu; 
       8) zakazie  odprowadzania  ścieków  do  zbiorników  i  cieków  wodnych  z  wyjątkiem 
podczyszczonych wód opadowych. 
   4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, oraz dóbr kultury  współczesnej 
polegające na: 
       1) na terenie występowania stanowiska archeologicznego objętym nadzorem 
archeologicznym należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków   na  
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prowadzenie prac ziemnych na tym terenie; 
       2) w przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych i ziemnych przedmiotu, który 
posiada cechy zabytku, należy: 
     a) wstrzymać  roboty  mogące  go  uszkodzić  lub  zniszczyć  do  czasu  wydania  przez        
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  odpowiednich zarządzeń, 
     b) niezwłocznie zawiadomić Prezydenta  Miasta, oraz organ Służby Ochrony    Zabytków, 
     c) zabezpieczyć odkryty przedmiot. 
5. Zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  polegające na: 
   1) zachowaniu  pasa zieleni oznaczonego symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP,  
8ZP, 9ZP, 10ZP, 11ZP, 12ZP  wzdłuż  rzeki Kłodawki, jako przestrzeni publicznej na  
warunkach: 
            a) utrzymaniu istniejącej zieleni, 
            b) dopuszczeniu nasadzeń drzewami i krzewami, 
            c) dopuszczeniu  wprowadzenia elementów małej architektury i obiektów związanych 
ze sportem i rekreacją, 
            d) dopuszczeniu  wprowadzenia  budowli związanych  z  uzbrojeniem  podziemnym         
(np. przepompownie, separatory, sieci infrastruktury, linie kablowe energetyczne, linie 
energetyczne oświetleniowe  itp.), 
            e) utrzymania  przebiegu  koryta  rzeki  Kłodawki  z  możliwością  prowadzenia  prac 
konserwatorskich w zakresie umocnienia brzegów, drożności, poszerzenia koryta                      
i innych zabiegów, 
            f) dopuszczeniu prowadzenia przez rz. Kłodawkę przejść dla pieszych, sieci 
uzbrojenia, 
            g) dopuszczeniu ustawienia urządzeń reklamowych ograniczonych czasowo  
o powierzchni 
                reklamy do 6,0 m², 
            h) zakazu stawiania stałych urządzeń  reklamowych, 
        2) wyznaczeniu dróg dla obsługi komunikacyjnej terenu planu. 
   6. Zasady  wynikające  z  parametrów  i  wskaźników  kształtowania  zabudowy,  oraz 
zagospodarowania terenu: 
       Zasady zostały uregulowane w Rozdziale 2 
   7. Szczegółowe zasady i warunki  podziału nieruchomości objętych planem  zostały 
uregulowane  
       w Rozdziale 2 
   8. Zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  komunikacji  i  infrastruktury      
       technicznej. 
       1) obsługa komunikacyjna terenu: 
            a) ustala się obsługę komunikacyjną terenów od  wyznaczonych na rysunku planu 
dróg o ile ustalenia  szczegółowe nie precyzują  inaczej. Parametry dróg, oraz ich klasy 
podano w  Rozdziale 2 ,  
            b) dopuszcza się lokalizowanie w pasach drogowych urządzeń budowlanych oraz 
budowli związanych z obsługą  komunikacji, 
           c)  dopuszcza się prowadzenie ciągów pieszo-rowerowych w pasach drogowych dróg 
nie wyszczególnionych w Rozdziale 2,  
           d)  dopuszcza się ustawienia nośników reklamowych i informacyjnych w pasach 
drogowych dla dróg wymienionych w Rozdziale 2, 
           e) obsługa terenów odbywa się za pomocą dróg publicznych oznaczonych symbolami:     
KDG; KDZ; KDL; KDD, dróg gminnych oznaczonych symbolami KDD1 oraz dróg 
wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW,  
           f)  dostęp do drogi publicznej może odbywać się poprzez służebność , 
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           g)  miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach  własnej działki; 
       2) obsługa terenu w sieć infrastruktury technicznej: 
           a) ustala się prowadzenie sieci uzbrojenia podziemnego w liniach rozgraniczających 
dróg, 
           b) ustala się, że w przypadku przebudowy lub  budowy układu komunikacyjnego 
należy nieczynne sieci uzbrojenia technicznego zdemontować, 
           c) zabrania się na terenie planu  realizacji naziemnych sieci uzbrojenia  technicznego                  
z wyjątkiem przyłączy o  charakterze czasowym, oraz infrastruktury ciepłowniczej                        
i oświetleniowej; 
      2a) obsługa terenu w sieć wodociągową: 
            a) zaopatrzenia  terenu  w  wodę  dla  celów  bytowo-gospodarczych,  oraz        
przeciwpożarowych  z ogólnodostępnej sieci  wodociągowej, 
            b) budowa rozdzielczej sieci  wodociągowej w układach pierścieniowych  w liniach 
rozgraniczenia dróg, 
            c)  dopuszcza się doprowadzenie wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych  
z istniejącego systemu wodociągowego, dla celów przeciwpożarowych z istniejącego systemu  
     wodociągowego, lub do zbiorników  p.pożarowych  zainstalowanych na terenie  
      inwestora,   
            d) dopuszcza się wydzielenie pasów technicznych dla prowadzenia sieci poza ciągami 
komunikacyjnymi, 
            e) dopuszcza się rozbudowę magistrali  wodociągowych w ul. Kardynała St. 
Wyszyńskiego (od ul. Srebrnej do ul. Górczyńskiej i dalej w kierunku centrum miasta, oraz  
dzielnic Górczyn i Piaski); 
      2b) w zakresie kanalizacji sanitarnej: 
            a) ustala się uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 
            b) ustala się budowę rozdzielczego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej,   
            c) ustala się prowadzenie kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych, 
            d) ustala się odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 
            e) ustala się wykonanie urządzeń do podczyszczenie  ścieków na  działce  inwestora  
w przypadku przekroczenia  dopuszczalnych wartości  zanieczyszczeń, przed ich  
               wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej,  
           f) do czasu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, 
            g) dopuszcza się budowę przepompowni ścieków w orientacyjnych miejscach 
lokalizacji tych urządzeń zaznaczonych na rysunku planu, w pasach drogowych i na terenach 
własnych inwestora. Dopuszcza się wykonanie ogrodzenia tych miejsc, 
            h) dopuszcza się wydzielenie pasów technicznych dla prowadzenie sieci poza ciągami 
                komunikacyjnymi; 
      2c) w zakresie kanalizacji deszczowej: 
            a) ustala się rz. Kłodawkę jako podstawy odbiornik wód deszczowych po uprzednim 
ich podczyszczeniu,  
            b) ustala się budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie objętym planem, 
            c) ustala  się  usunięcie  z  wód  deszczowych  substancji,  jeśli  przekroczą  one  
wartości   określone w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji     
deszczowej lub do odbiornika, na działce inwestora, 
            d) ustala się w przypadku  przekroczenia  ilości wód deszczowych  dopuszczonych do 
odprowadzenia do istniejącej kanalizacji deszczowej, budowę zbiorników retencyjnych, 
            e) ustala się budowę rozdzielczego systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej,   
            f) ustala się prowadzenie kanalizacji deszczowej w pasach drogowych, 
            g) dopuszcza  się  budowę separatorów wód  deszczowych w orientacyjnych 
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miejscach lokalizacji tych urządzeń zaznaczonych na rysunku planu i na terenach  własnych  
inwestora. Dopuszcza się wykonanie ogrodzenia tych miejsc, 
            h) dopuszcza się wydzielenie pasów technicznych dla prowadzenia sieci poza pasami 
drogowymi, dopuszcza  się  odprowadzenie  wód  deszczowych  w  układzie  grawitacyjnym  
do istniejącego systemu  kanalizacji deszczowej,  
             j) dopuszcza się odprowadzenia podczyszczonych wód deszczowych do zbiornika 
2WS.  
      2d) w zakresie sieci gazowej: 
            a) ustala się prowadzenie sieci gazowej w liniach rozgraniczających dróg, 
            b) dopuszcza się dostawy gazu z sieci gazowej  średniego i niskiego ciśnienia, 
            c) dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia; 
      2e) w zakresie sieci elektroenergetycznych: 
ustala się utrzymanie przebiegu linii napowietrznych 110 kV z korektą przebiegu  linii   
w rejonie terenu oznaczonego symbolem: 16U, 
            b) ustala się zasilanie terenu objętego planem z istniejących stacji transformatorowych    
15/04 kV znajdujących się w obszarze planu, poza obszarem planu, a także ze stacji 
nowoprojektowanych, 
            c) ustala się zasilanie terenu z linii średniego i  niskiego napięcia, 
            d) ustala się likwidację napowietrznych linii 15 kV na terenie planu,  
            e) ustala się prowadzenie kablowych sieci elektroenergetycznych w pasach 
drogowych, oraz poza nimi, 
            f) dopuszcza się budowę linii energetycznych kablowych średniego i niskiego napięcia     
położonych w ziemi, budowę stacji transformatorowej na działce inwestora, 
            g) dopuszcza się zmniejszenie szerokości strefy ochronnej linii napowietrznej 110 kV,    
            h) zakaz budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych z wyjątkiem linii 
wykonanych na czas budowy;    
      2f) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
            a) ustala się stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu  
emisji zanieczyszczeń, 
            b) dopuszcza się prowadzenie sieci grzewczych w  pasach drogowych, 
            c) dopuszcza  się  prowadzenie  sieci  grzewczych  i  obiektów, oraz  urządzeń  z  nią                
związanych  poza pasami drogowymi, za zgodą właściciela działki,  
po uzgodnieniu z administratorem sieci i pod warunkiem, że nie zostaną zakłócone 
podstawowe funkcje tych terenów,  
            d) dopuszcza się podłączenia sieci grzewczych do istniejących źródeł ciepła, 
            e) dopuszcza się  lokalizację centralnych ciepłowni, 
            f) dopuszcza się prowadzenie sieci grzewczych nad poziomem terenu; 
      2g) w zakresie  telekomunikacji :  
            a) ustala się prowadzenie sieci telekomunikacyjnych w pasach drogowych,           
            b) dopuszcza  się  lokalizowanie  sieci  telekomunikacyjnych  we  wspólnych  
kanałach  zbiorczych biegnących w pasach drogowych jak i poza pasami, po uzyskaniu zgody 
właścicieli terenów, 
            c) zakazuje się prowadzenia sieci telekomunikacyjnych napowietrznych z wyjątkiem   
sieci wykonanych na czas budowy;  
      2h) w  zakresie  gromadzenia  i  usuwania  odpadów  obowiązują  zasady określone                               
            w odrębnych przepisach szczególnych. 
   9.   Sposoby  i  terminy  tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania  
terenów.  Dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu do czasu rozpoczęcia realizacji 
ustaleń  planu na danym terenie. 
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Rozdział  2 
Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów 

 
§ 4.1. Określa się następujące przeznaczenia dla terenów oznaczonych symbolami: 

1MN; 2MN; 3MN; 5MN; 6MN; 7MN  –  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .         
         1) Ustala się : 
             a) dopuszczalny  poziom hałasu  i  drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  
mieszkaniowej                            jednorodzinnej, 
             b)  utrzymanie istniejącej zabudowy  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 
             c)  powierzchnię  zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60% 
powierzchni  działki,  
             d)  powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
             e)  budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
             f)  ilość  kondygnacji  dla  budynków  mieszkalnych  zabudowy  jednorodzinnej  –                      
                  2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
             g)  wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego  do 12,0m, 
             h) usytuowanie poziomu posadzki parteru lub przyziemia budynku mieszkalnego   
w stanie wykończonym nie wyżej niż 60,0 cm nad poziom  terenu  przy wejściu do budynku, 
              i) dla budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowej 30 º- 45º, 
              j) orientowanie budynków mieszkalnych główną kalenicą  równolegle do drogi 
dojazdowej na teren działki, 
             k)  elewację frontową budynku mieszkalnego równoległą do drogi dojazdowej, 
              l)  doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe,  
             m)  pokrycie dachu:  dachówka, gonty, w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
             n)  dojazd od strony dróg naniesionych na rysunku planu,                       
             o)  od strony drogi dojazdowej ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m, 
             p)  linie zabudowy obowiązkowe i nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
              r)  przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
        2) Dopuszcza się: 
             a) budowę wolnostojącego budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego  
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie  nachylenia 
połaci dachowej 22 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,50 m, 
             b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
             c)  wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
             d)  podział nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu, 
             e) podział terenu 7MN w celu wydzielenia działki pod przepompownię P2, 
             f) wykonanie remontu, przebudowy, dobudowy, nadbudowy istniejących budynków  
z zachowaniem podanych wyżej wskaźników kształtowania zabudowy, oraz 
zagospodarowania  działki, 
             g)  wykonanie doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
             h)  podpiwniczenie budynków mieszkalnych o ile pozwalają warunki gruntowo – 
wodne, 
              i) dopuszcza się na terenach oznaczonych symbolami: 1MN, 6MN  (od strony drogi   
5KDG – ul. Żwirowa), wbudowanie i dobudowanie do budynku mieszkalnego usług                    
o charakterze nieuciążliwym o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30%    
powierzchni całkowitej budynku,    
              j)  wprowadzenie usług nieuciążliwych w partery budynków mieszkalnych przy    
zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie, 
              k) podział istniejących działek w odniesieniu do których nie ustalono linii podziału 
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na działki w rysunku planu przy zachowaniu warunków: min. powierzchnia działki po  
                   podziale 750,0 m², szerokość działki od frontu min. 22,0 m, dostęp do drogi , 
              l)  budowę obiektów małej architektury, 
             m)  prowadzenie infrastruktury technicznej; 
         3) Zakazuje się: 
              a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
              b) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i hurtowni, 
              c) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące 
prowadzonej na danej działce działalności usługowej.  
          4)  Na części terenu 7MN mogą  występować grunty o niskiej przydatności pod 
zabudowę oznaczone na rysunku planu. 
    2.  Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami:  4MN; 
8MN  –  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej . 
         1) Ustala się : 
               a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
               b)  powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60% 
powierzchni  działki,  
               c) powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
               d) budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
               e) ilość  kondygnacji  dla  budynków  mieszkalnych  zabudowy  jednorodzinnej  –                  
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
               f)  wysokość zabudowy budynku mieszkalnego do 12,0m, 
               g) usytuowanie poziomu posadzki parteru lub przyziemia budynku mieszkalnego   
w stanie wykończonym nie wyżej niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do budynku, 
              h) dla budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci  dachowej  30 º- 45º, 
              i) orientowanie budynków mieszkalnych główną kalenicą  równolegle do drogi  
dojazdowej na teren działki, 
               j)  elewację frontową budynku mieszkalnego równoległą do drogi dojazdowej 
              k)  doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe,  
               l)  pokrycie dachu:  dachówka, gonty w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
              m) dojazd od strony dróg wg rysunku planu,                       
               n) od strony drogi dojazdowej ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m, 
               o) linie zabudowy obowiązkowe i nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
               p) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
         2) Dopuszcza się: 
               a) budowę  wolnostojącego  budynku  garażowego  lub  garażowo-gospodarczego                        
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie  nachylenia 
połaci dachowej 22 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,50 m, 
              b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
              c) wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
              d) wykonanie doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
              e) podpiwniczenie budynków mieszkalnych, o ile pozwalają warunki gruntowo – 
wodne, 
              f) dla  budynków  mieszkalnych  usytuowanych od  strony  drogi  dojazdowej 
11KDW wykonanie kondygnacji podziemnej, jako kondygnacji dodatkowej i zwiększenia 
wysokości zabudowy do 15,0m, 
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              g) budowę obiektów małej architektury, 
              h) wprowadzenie usług nieuciążliwych w partery budynków mieszkalnych przy    
                  zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie, 
              i) podział na działki zgodnie z rysunkiem planu, 
              j) prowadzenie infrastruktury technicznej; 
         3) Zakazuje się: 
              a) wykonywania  ogrodzenia  z  prefabrykowanych  elementów  betonowych,  lub  
żelbetowych, 
              b) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące  
prowadzonej na danej działce działalności usługowej, 
              c) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej uciążliwej i hurtowni. 
   3. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami:  
9MN,10MN, 11MN,12MN,13MN,14MN,15MN,16MN – tereny zabudowy mieszkaniowej  
jednorodzinnej. 
          1) Ustala się : 
              a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
              b) powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60% 
powierzchni działki,  
              c) powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
              d) budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
              e) ilość  kondygnacji  dla  budynków  mieszkalnych  zabudowy  jednorodzinnej  –                        
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
              f) wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego do 12,0m, 
              g) usytuowanie poziomu posadzki parteru lub przyziemia budynku mieszkalnego   
w stanie wykończonym nie wyżej niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do budynku, 
              h) dla budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci  dachowej  30 º- 45º, 
               i) orientowanie  budynków  mieszkalnych  główną  kalenicą  równolegle  do  drogi 
dojazdowej na teren działki, 
              j) elewację frontową budynku mieszkalnego równoległą do drogi dojazdowej 
              k) doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe,  
              l) pokrycie dachu:  dachówka, gonty w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
              m) dojazd od strony dróg wg rysunku planu,                       
               n) od strony drogi dojazdowej ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m, 
               o) linie zabudowy obowiązkowe i nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
               p) na terenach: 9MN; 10MN; 11MN; 13MN; 15MN; 16MN  występują stanowiska 
archeologiczne objęte  nadzorem archeologicznym. Należy uzyskać pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac ziemnych na tych terenach.  
W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych i ziemnych przedmiotu, który posiada 
cechy zabytku, należy wstrzymać roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu 
wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń, 
niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta, oraz organ Służby Ochrony Zabytków, 
zabezpieczyć odkryty przedmiot, 
               r)  likwidację napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, 
               s) ustanowić na terenach 13MN; 15MN; 16MN zakaz zabudowy pasa technicznego 
                   kanalizacji sanitarnej tłocznej. Szerokość pasa uzgodnić z właścicielem sieci, 
               t) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
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2) Dopuszcza się: 
              a) budowę  wolnostojącego  budynku  garażowego  lub  garażowo-gospodarczego                   
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie  nachylenia 
połaci dachowej 22 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,50m, 
              b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
              c) wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
              d) podział terenu w celu wydzielenia działek na potrzeby infrastruktury technicznej, 
              e) podział na działki wg rysunku planu, 
              f) podpiwniczenie budynków mieszkalnych o ile pozwalają warunki gruntowo –  
wodne, 
              g) wprowadzenie usług nieuciążliwych w partery budynków mieszkalnych przy    
                  zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie, 
              h) wykonanie doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
usytuowanie przepompowni P11 na terenie oznaczonym 15MN na zasadzie wydzielenia 
działki, jej ogrodzenia z dostępem do drogi publicznej ,   
              j) budowę obiektów małej architektury, 
              k) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
              l) wydzielenie działki pod stację transformatorową, przepompownie ścieków, 
              m) przełożenie kanalizacji sanitarnej tłocznej poza tereny zabudowy mieszkaniowej. 
         3) Zakazuje się: 
             a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych. 
             b) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i hurtowni, 
             c) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic   
informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące 
prowadzonej na danej działce działalności usługowej.  
    4. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 17 MN – teren  
zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej wolnostojącej. 
        1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
            b)  powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60% 
powierzchni  działki,  
            c)  powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
            d)  budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
            e) ilość  kondygnacji  dla  budynków  mieszkalnych  zabudowy  jednorodzinnej –                        
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
            f)  wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego do 12,0m, 
            g) usytuowanie poziomu posadzki parteru lub przyziemia budynku mieszkalnego   
w stanie wykończonym nie wyżej niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do budynku, 
            h) dla budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowej 30 º- 45º, 
             i) orientowanie budynków mieszkalnych główną kalenicą  równolegle do drogi 
dojazdowej na teren działki, 
            j) elewację frontową budynku mieszkalnego równoległą do drogi dojazdowej, 
            k) doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe,  
            l) pokrycie dachu:  dachówka, gonty, w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
           m) dojazd od strony dróg wg rysunku planu,  
            n) od strony drogi dojazdowej ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m, 
            o) linie zabudowy obowiązkowe i nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
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            p) na terenie występuje stanowisko archeologiczne objęte  nadzorem 
archeologicznym, należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
prowadzenie  prac ziemnych na tym terenie. W przypadku ujawnienia podczas robót 
budowlanych                i  ziemnych przedmiotu, który posiada cechy zabytku, należy: 
wstrzymać roboty mogące go uszkodzić lub  zniszczyć do czasu wydania przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń, niezwłocznie zawiadomić 
Prezydenta Miasta, oraz organ Służby Ochrony Zabytków, zabezpieczyć odkryty przedmiot, 
            r) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) budowę wolnostojącego budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego   
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie  nachylenia 
połaci dachowej 22 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,50m, 
            b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
            c) wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
            d) podział terenu wg rysunku planu, 
            e) podpiwniczenie budynków mieszkalnych o ile pozwalają warunki gruntowo – 
wodne, 
            f) dopuszcza się na działkach przylegających do drogi 3KDL wbudowanie w parter 
lub dobudowanie do budynku mieszkalnego pomieszczeń usługowych, o charakterze  
nieuciążliwym przy  zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie, 
            g) wykonanie doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
            h) budowę obiektów małej architektury, 
            i) prowadzenie infrastruktury technicznej; 
       3) Zakazuje się: 
            a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            b) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i hurtowni, 
            c) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych,  za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące 
prowadzonej na danej działce działalności usługowej.  
    5. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 18MN; 
19MN; 20MN  –  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej . 
       1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
            b) powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60%  
powierzchni działki,  
            c) powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
            d) budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
            e) ilość  kondygnacji  dla  budynków  mieszkalnych  zabudowy  jednorodzinnej  –                        
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
            f) wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego do 12,0m, 
            g) usytuowania poziomu posadzki parteru lub przyziemia budynku mieszkalnego   
w stanie wykończonym nie wyżej niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do budynku, 
            h) dla  budynku  mieszkalnego  -  dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci   dachowej  30 º- 45º, 
             i) orientowanie budynków mieszkalnych główną kalenicą  równolegle do drogi 
dojazdowej na teren działki, 
            j) elewację frontową budynku mieszkalnego równoległą do drogi dojazdowej 
            k) doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe,  
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             l) pokrycie dachu:  dachówka, gonty w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
            m) od strony drogi dojazdowej ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m, 
             n) dojazd od strony dróg wg rysunku planu,  
             o) linie zabudowy obowiązkowe i nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
             p) likwidację napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, 
             r) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) budowę wolnostojącego budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego   
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie  nachylenia 
połaci dachowej 22 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,50m, 
            b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
            c) wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
            d) wykonanie doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
            e) podział terenu wg rysunku planu, 
            f) podpiwniczenie budynków mieszkalnych o ile pozwalają warunki gruntowo – 
wodne, 
            g) wprowadzenie usług nieuciążliwych w partery budynków mieszkalnych przy   
                 zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie, 
            h)  budowę obiektów małej architektury, 
            i) prowadzenie infrastruktury technicznej. 
       3) Zakazuje się: 
            a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            b) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i hurtowni, 
            c) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące 
prowadzonej na danej działce działalności usługowej.  
    6.  Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami:  21MN;  
22MN  –   tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej . 
        1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
            b) utrzymanie istniejącej zabudowy  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 
            c) powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60% 
powierzchni  działki,  
            d) powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
            e) budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
            f) ilość  kondygnacji  dla  budynków  mieszkalnych  zabudowy  jednorodzinnej –                        
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
            g) wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego  do 12,0m, 
            h) usytuowanie poziomu posadzki parteru lub przyziemia budynku mieszkalnego  
w  stanie  wykończonym nie wyżej niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do budynku, 
             i) dla budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowej 30 º- 45º, 
             j) orientowanie budynków mieszkalnych główną kalenicą  równolegle do drogi 
dojazdowej na teren działki, 
            k) elewację frontową budynku mieszkalnego równoległą do drogi dojazdowej, 
             l) doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe, 
           m) pokrycie dachu:  dachówka, gonty w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
           n) dojazd od strony dróg wg rysunku planu,  
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           o) ogrodzenie ażurowe od strony drogi dojazdowej o wysokości do 1,70cm, 
            p) linie zabudowy obowiązkowe i nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
            r) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe;   
       2) Dopuszcza się: 
             a) budowę wolnostojącego budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego  
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie  nachylenia 
połaci dachowej 22 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,50m, 
             b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
             c) wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
             d) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
             e) wykonanie doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
             f) wykonanie  remontu,  przebudowy  dobudowy,  nadbudowy  istniejących  
budynków z zachowaniem podanych wskaźników kształtowania zabudowy, oraz 
zagospodarowania  działki, 
             g) podpiwniczenie budynków mieszkalnych o ile pozwalają warunki gruntowo – 
wodne, 
             h) budowę obiektów małej architektury, 
             i) wprowadzenie usług nieuciążliwych w partery budynków mieszkalnych przy   
                zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie, 
             j) podział na działki wg rysunku planu, 
             k) zabudowę w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej 110 kV zgodnie  
z przepisami odrębnymi i w uzgodnieniu z właścicielem sieci, 
             l) prowadzenie infrastruktury technicznej; 
       3) Zakazuje się: 
             a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
             b) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i hurtowni, 
            c) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych,  za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące 
prowadzonej na danej działce działalności usługowej.  
    7.  Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 23MN; 
24MN; 25MN; 26MN; 27MN; 28MN –  tereny  zabudowy mieszkaniowej.   
          jednorodzinnej. 
        1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
            b) utrzymanie istniejącej zabudowy  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 
            c) utrzymanie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV,  
            d) powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max. do 60%  
powierzchni   działki,  
            e) powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
            f) budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
            g) ilość  kondygnacji  dla  budynków  mieszkalnych  zabudowy  jednorodzinnej  –                        
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
            h) wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego  do 12,0m, 
usytuowanie poziomu posadzki parteru lub przyziemia budynku mieszkalnego  w stanie  
    wykończonym nie wyżej niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do budynku, 
            j) dla budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowej 30 º- 45º, 
            k) orientowanie budynków mieszkalnych główną kalenicą  równolegle do drogi 
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dojazdowej na teren działki, 
            l) elewację frontową budynku mieszkalnego równoległą do drogi dojazdowej, 
            m) doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe,  
            n) pokrycie dachu:  dachówka, gonty w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
            o) dojazd od strony dróg wg rysunku planu,  
            p) od strony drogi dojazdowej ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m ,  
            r) linie zabudowy nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
            s) na terenach: 27MN; 28MN występują stanowiska archeologiczne objęte  nadzorem 
archeologicznym. Należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków na 
prowadzenie prac ziemnych na tych terenach.  W przypadku ujawnienia podczas robót 
budowlanych i ziemnych przedmiotu, który posiada cechy zabytku,  należy wstrzymać roboty 
mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków odpowiednich zarządzeń,  niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta, oraz organ 
Służby Ochrony Zabytków,  zabezpieczyć odkryty przedmiot, 
            t) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) budowę wolnostojącego budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego   
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie  nachylenia  
połaci dachowej 22 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,50m, 
            b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
            c) wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
d) minimalną wielkość  działki budowlanej 750,0m², min. szerokość działki od frontu  
    22,0m, bezpośredni dostęp do drogi , 
            e) wykonania doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
            f) podziały terenu w taki sposób, żeby zostały utworzone działki o parametrach  
i warunkach  określonych w literze „ d ‘, 
            g) na terenie oznaczonym 28MN podział terenu na działki bez dostępu do drogi 
wyłącznie w celu polepszenia zagospodarowania działek przyległych, 
            h) wykonanie  remontu,  przebudowy  dobudowy,  nadbudowy  istniejących  
budynków z zachowaniem podanych w pkt 1 wskaźników kształtowania zabudowy, oraz 
zagospodarowania  działki, 
              i) podpiwniczenie budynków mieszkalnych o ile pozwalają warunki gruntowo –  
wodne, 
              j) wprowadzenie usług nieuciążliwych w partery budynków mieszkalnych przy  
zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie, 
              k) budowę obiektów małej architektury, 
              l) zabudowę w pasie ochronnym linii elektroenergetycznej 110 kV zgodnie   
z przepisami      odrębnymi i w uzgodnieniu z właścicielem sieci, 
             m) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
             n) podział terenu w celu wydzielenia działki pod budowę przepompowni ścieków.  
        3) Zakazuje się: 
             a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
             b) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i hurtowni, 
             c) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące 
prowadzonej na danej działce działalności usługowej.  
  8. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 29MN – teren  
zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej. 
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1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
            b) utrzymanie istniejącej zabudowy  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 
            c) powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60% 
powierzchni  działki,  
            d) powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
            e) dojazd od strony drogi wg rysunku planu, 
            f) budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
            g) ilość  kondygnacji  dla  budynków  mieszkalnych  zabudowy  jednorodzinnej –                        
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
            h) wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego  do 12,0m, 
usytuowanie poziomu posadzki parteru lub przyziemia budynku mieszkalnego  w stanie  
wykończonym nie wyżej niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do budynku, 
             j) dla  budynku  mieszkalnego  -  dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowej 30 º- 45º, 
             k) orientowanie budynków mieszkalnych główną kalenicą  równolegle do drogi 
dojazdowej na teren działki, 
             l) elewację frontową budynku mieszkalnego równoległą do drogi dojazdowej, 
           m) doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe,  
            n) pokrycie dachu:  dachówka, gonty w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
            o) od strony drogi dojazdowej ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m, 
            p) linie zabudowy nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
            r) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
            s) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
       2) Dopuszcza się: 
             a) budowę   wolnostojącego   budynku   garażowego   lub   garażowo-gospodarczego                        
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie   nachylenia  
połaci dachowej 22 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,5m, 
             b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
             c) wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
             d) wykonanie doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
             e) wykonanie  remontu,  przebudowy  dobudowy,  nadbudowy  istniejących  
budynków z zachowaniem podanych wskaźników kształtowania zabudowy, oraz 
zagospodarowania  działki, 
             f) wykonania docieplenia na istniejących budynkach, 
             g) podpiwniczenie budynków mieszkalnych o ile pozwalają warunki gruntowo – 
wodne, 
             h) budowę obiektów małej architektury, 
             i) wprowadzenie usług nieuciążliwych w partery budynków mieszkalnych przy   
                 zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie, 
       3) Zakazuje się: 
             a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub  
                 żelbetowych, 
             b) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i hurtowni, 
             c) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące 
prowadzonej na danej działce działalności usługowej.  
             d) podziału na działki. 
  



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8  (164) / 2007 

 

 

83

 9. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 30MN – 
teren  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej . 
       1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
            b) utrzymanie istniejącej zabudowy  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 
            c) powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60% 
powierzchni  działki,  
            d) powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
            e) dojazd od strony drogi wg rysunku planu, 
            f) budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
            g) ilość  kondygnacji  dla  budynków  mieszkalnych  zabudowy  jednorodzinnej –                        
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
            h) wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego  do 12,0m, 
usytuowanie poziomu posadzki parteru lub przyziemia budynku mieszkalnego  w stanie  
wykończonym nie wyżej niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do budynku, 
             j) dla  budynku  mieszkalnego  -  dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowej 30 º- 45º, 
             k) orientowanie budynków mieszkalnych główną kalenicą  równolegle do drogi 
dojazdowej na teren działki, 
            l) elewację frontową budynku mieszkalnego równoległą do drogi dojazdowej, 
            m) doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe,  
            n) pokrycie dachu:  dachówka, gonty w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
             o) od strony drogi dojazdowej ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m, 
             p) linie zabudowy nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
             r) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
             s) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
       2) Dopuszcza się: 
             a) budowę   wolnostojącego   budynku   garażowego   lub   garażowo-gospodarczego                        
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie   nachylenia  
połaci dachowej 22 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,50m, 
             b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
             c) wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
             d) wykonanie doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
             e) wykonanie  remontu,  przebudowy  dobudowy,  nadbudowy  istniejących  
budynków z zachowaniem podanych wskaźników kształtowania zabudowy, oraz 
zagospodarowania  działki, 
             f) wykonania docieplenia na istniejących budynkach, 
             g) podpiwniczenie budynków mieszkalnych o ile pozwalają warunki gruntowo – 
wodne, 
             h) budowę obiektów małej architektury, 
             i) wprowadzenie usług nieuciążliwych w partery budynków mieszkalnych przy               
zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie, 
             j) łączenie  nieruchomości  położonych  w obrębie terenu i dokonania wtórnego   
podziału na działki  przy spełnieniu warunków: min  powierzchnia działki 750,0m,   
szerokość działki od frontu min. 22,0m, wydzielenie drogi wewnętrznej (8KDW)  
o szerokości pasa drogowego min. 9,0m , drogi wewnętrznej dojazdowej (7KDW)  
o szerokości pasa   drogowego 4.5m  w celu uzyskania dostępu do drogi publicznej, 
       3) Zakazuje się: 
             a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
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żelbetowych, 
             b) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i hurtowni, 
             c) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące 
prowadzonej na działce działalności usługowej.  
    10. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 31MN –  
teren  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej . 
        1) Ustala się : 
             a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
             b) utrzymanie istniejącej zabudowy  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 
             c) powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60%   
powierzchni  działki,  
             d) powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
             e) budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
             f) ilość  kondygnacji  dla  budynków  mieszkalnych  zabudowy  jednorodzinnej  –                        
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
             g) wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego  do 12,0m, 
             h) usytuowanie poziomu posadzki parteru lub przyziemia budynku mieszkalnego   
w stanie wykończonym nie wyżej niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do  budynku, 
              i) dla budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowej 30 º- 45º, 
           j) orientowanie budynków mieszkalnych główną kalenicą  równolegle do drogi 
dojazdowej na teren działki, 
             k) elewację frontową budynku mieszkalnego równoległą do drogi dojazdowej, 
             l) doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe,  
           m) pokrycie dachu:  dachówka, gonty w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
            n) dojazd od strony drogi wg rysunku planu ,  
            o) od strony drogi dojazdowej ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m, 
            p) linie zabudowy  nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
            r) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe, 
            s) min. powierzchnia działki budowlanej 750,0m²,szerokość działki budowlanej od 
frontu  min. 22,0m²,bezpośredni dostęp do drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
             a) budowę wolnostojącego budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego  
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci 
dachowej  22 º- 45 º.  Wysokość zabudowy do 6,50m, 
            b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
            c) wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
            d) włączenie działek, które nie mają dostępu do drogi do działek  budowlanych, 
            e) wykonanie doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
            f) wykonanie remontu, przebudowy dobudowy, nadbudowy istniejących budynków                     
z zachowaniem podanych wskaźników kształtowania zabudowy, oraz zagospodarowania  
działki, 
            g) podpiwniczenie budynków mieszkalnych o ile pozwalają warunki gruntowo – 
wodne, 
            h) budowę obiektów małej architektury, 
             i) wprowadzenie usług nieuciążliwych w partery budynków mieszkalnych przy   
                zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie, 
             j) podział terenu, w taki sposób, żeby zostały utworzone działki budowlane  
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o parametrach i zasadach określonych w pkt.1 lit.”s” , 
            k) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
             l) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
       3) Zakazuje się: 
            a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            b) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i hurtowni, 
            c) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące 
prowadzonej na  danej działce działalności usługowej.  
11. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 32MN – teren  
zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej . 
       1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
            b) utrzymanie istniejącej zabudowy  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 
            c) powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60% 
powierzchni  działki,  
            d) powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
            e) dojazd od strony dróg wg rysunku planu,  
            f) budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
            g) ilość  kondygnacji  dla  budynków  mieszkalnych  zabudowy  jednorodzinnej –                               
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
            h) wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego  do 12,0m, usytuowanie poziomu 
posadzki parteru lub przyziemia  budynku mieszkalnego  w stanie wykończonym nie wyżej 
niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do budynku, 
             j) dla  budynku  mieszkalnego  -  dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowej 30 º- 45º, 
             k) orientowanie budynków mieszkalnych główną kalenicą  równolegle do drogi 
dojazdowej na teren działki, 
             l) elewację frontową budynku mieszkalnego równoległą do drogi dojazdowej, 
           m) doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe,  
            n) pokrycie dachu:  dachówka, gonty w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
            o) od strony drogi dojazdowej ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m, 
            p) linie zabudowy obowiązkowe i nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
            r) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
            s) likwidację napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV, 
            t) utrzymanie linii elektroenergetycznej 110 kV, 
            u) min powierzchnię działki budowlanej 750,0m², szerokość działki budowlanej od 
frontu min.22,0m, bezpośredni dostęp do drogi , 
            w) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
       2) Dopuszcza się: 
             a) budowę   wolnostojącego   budynku   garażowego   lub   garażowo-gospodarczego                        
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie   nachylenia  
połaci dachowej 22 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,50m, 
             b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
             c) wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
             d) włączenie gruntów nieprzydatnych pod zabudowę do działek budowlanych, 
             e) wykonanie doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
             f) wykonanie  remontu,  przebudowy , dobudowy,  nadbudowy  istniejących  
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budynków z zachowaniem podanych wskaźników kształtowania zabudowy, oraz 
zagospodarowania  działki, 
             g) wykonania docieplenia na istniejących budynkach, 
             h)  podpiwniczenie budynków mieszkalnych o ile pozwalają warunki gruntowo – 
wodne, 
             i)  budowę obiektów małej architektury, 
              j) wprowadzenie usług nieuciążliwych w partery budynków mieszkalnych przy   
                 zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie, 
             k) podział terenu w taki sposób ,  żeby zostały utworzone działki budowlane  
o parametrach i zasadach określonych w pkt 1 lit.” u „ 
              l) prowadzenie od strony drogi 7KDL drogi 40 KDD1  o szerokości pasa drogowego 
10,0m dla obsługi działek budowlanych powstałych w wyniku połączenia i podziału 
nieruchomości o nr 231/2, 239/2,245/7, 
             m) przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego 7KP do drogi 36KDD, 
              n) wydzielenie działki pod słup WN.  
       3) Zakazuje się: 
             a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub  
                 żelbetowych, 
             b) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i hurtowni, 
             c) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące 
prowadzonej na danej działce działalności usługowej.  
       4)  Na terenie występuje obszar gruntów o niskiej przydatności pod zabudowę oznaczony 
na rysunku planu  
12. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 33MN – teren  
zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej . 
       1) Ustala się : 
             a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
             b) utrzymanie istniejącej zabudowy i dróg dojazdowych  wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną, 
             c) powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60% 
powierzchni  działki,  
             d) powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
             e) budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
             f) ilość  kondygnacji  dla  budynków  mieszkalnych  zabudowy  jednorodzinnej  –                        
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
             g) wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego  do 12,0m, 
             h) usytuowanie poziomu posadzki parteru lub przyziemia budynku mieszkalnego   
w stanie  wykończonym nie wyżej niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do budynku, 
              i) dla  budynku  mieszkalnego  -  dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci dachowej 30 º- 45º, 
              j) orientowanie budynków mieszkalnych główną kalenicą  równolegle do drogi 
dojazdowej na teren działki, 
             k) elewację frontową budynku mieszkalnego równoległą do drogi dojazdowej, 
             l) doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe,  
           m) pokrycie dachu:  dachówka, gonty w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
            n) dojazd od strony dróg wg rysunku planu,  
            o) od strony drogi dojazdowej ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m, 
            p) linie zabudowy obowiązkowe i nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
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            r) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
            s) likwidację napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV, 
            t) utrzymanie linii elektroenergetycznej 110kV, 
            u) min powierzchnię działki budowlanej 750,0m², szerokość działki budowlanej od 
frontu min.22,0m, bezpośredni dostęp do drogi , 
            w) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) budowę wolnostojącego budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego  
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie  nachylenia 
połaci dachowej 22 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,50m, 
            b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
            c) wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
            d) włączenie działek, które nie mają dostępu do drogi publicznej do działek 
budowlanych, 
            e) wykonanie doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
            f) wykonanie  remontu,  przebudowy,  dobudowy,  nadbudowy  istniejących  
budynków z zachowaniem podanych wskaźników kształtowania zabudowy, oraz 
zagospodarowania  działki, 
            g) podpiwniczenie budynków mieszkalnych o ile pozwalają warunki gruntowo – 
wodne, 
            h) wprowadzenie usług nieuciążliwych w partery budynków mieszkalnych przy   
                 zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie, , 
             i) budowę obiektów małej architektury, 
             j) podział terenu w taki sposób ,  żeby zostały utworzone działki budowlane  
o parametrach i zasadach określonych w pkt 1 lit.” u „ 
             k) zabudowę w strefie ochronnej linii elektroenergetycznej 110 kV zgodnie  
z  przepisami odrębnymi i w  uzgodnieniu z właścicielem sieci, 
             l) wydzielenie działki pod słup WN. 
       3) Zakazuje się: 
            a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            b) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i hurtowni, 
            c) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące 
prowadzonej na danej działce działalności usługowej.  
       4)  Na terenie występuje obszar gruntów o niskiej przydatności pod zabudowę oznaczony 
na  rysunku planu . 
13. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 34MN  –  teren 
zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej . 
       1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
            b) utrzymanie istniejącej zabudowy wraz z  towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 
            c) powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60% 
powierzchni  działki,  
            d) powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
            e) budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
            f) ilość  kondygnacji  dla  budynków  mieszkalnych  zabudowy  jednorodzinnej  –                        
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
            g) wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego do 12,0m, 
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            h) usytuowanie poziomu posadzki parteru lub przyziemia budynku mieszkalnego   
w  stanie wykończonym nie wyżej niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do budynku, 
            i) dla budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowej 30 º- 45º, 
            j) orientowanie budynków mieszkalnych główną kalenicą  równolegle do drogi 
dojazdowej na teren działki, 
           k) elewację frontową budynku mieszkalnego równoległą do drogi dojazdowej 
            l) doświetlenia poddaszy: lukarny, okna dachowe,  
          m) pokrycie dachu:  dachówka, gonty w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
           n) dojazd od strony dróg wg rysunku planu,  
           o) od strony drogi dojazdowej ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m, 
           p) linie zabudowy obowiązkowe i nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
            r) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
            s) likwidację napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, 
            t) min powierzchnię działki budowlanej 750,0m², szerokość działki budowlanej od 
frontu min.22,0m, bezpośredni dostęp do drogi , 
            u) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) budowę wolnostojącego budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego  
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie  nachylenia  
połaci dachowej 22 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,50m, 
            b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
            c) wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
            d) wykonanie doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
            e) wykonanie remontu, przebudowy, dobudowy, nadbudowy istniejących budynków                     
z zachowaniem podanych wskaźników kształtowania zabudowy, oraz  zagospodarowania  
działki, 
            f) podpiwniczenie budynków mieszkalnych o ile pozwalają warunki gruntowo – 
wodne, 
            g) wprowadzenie usług nieuciążliwych w partery budynków mieszkalnych przy   
                 zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie, 
            h) podział terenu w taki sposób ,  żeby zostały utworzone działki budowlane  
o parametrach i zasadach określonych w pkt 1 lit.” t „ 
            i) budowę obiektów małej architektury; 
        3) Zakazuje się: 
             a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
             b) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i hurtowni, 
             c) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące 
prowadzonej na danej działce działalności usługowej.  
Na terenie występuje obszar gruntów o niskiej przydatności pod zabudowę oznaczony na 
rysunku planu.  
14.  Określa się następujące przeznaczenie dla terenów  oznaczonych symbolami:  35MN; 
37MN  –  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej. 
        1) Ustala się : 
             a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
             b) powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60% 
powierzchni  działki,  
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             c) powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
             d) budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
             e) ilość kondygnacji dla  budynków mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej –  
                 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
             f) wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego do 12,0m, 
             g) usytuowanie poziomu posadzki parteru lub przyziemia budynku mieszkalnego   
w  stanie wykończonym nie wyżej niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do budynku, 
            h) dla budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowej 30 º- 45º, 
            i)  usytuowanie budynków mieszkalnych główną kalenicą  równolegle do drogi 
dojazdowej na teren działki, 
            j)  elewację frontową budynku mieszkalnego równoległą do drogi dojazdowej 
            k) doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe,  
             l) pokrycie dachu:  dachówka, gonty w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
           m) od strony drogi dojazdowej ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m, 
            n) dojazd od strony dróg wg rysunku planu,  
            o) linie zabudowy obowiązkowe i nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
            p) likwidację napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV, 
            r) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
        2) Dopuszcza się: 
             a) budowę wolnostojącego budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego  
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci  
dachowej 22 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,50m, 
             b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
             c) wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
               d) podpiwniczenie budynków mieszkalnych o ile pozwalają warunki gruntowo – 
wodne, 
             e) wykonanie doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
             f) wprowadzenie w partery budynku mieszkalnego usług nieuciążliwych przy   
zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie,  
             g) podział na działki wg rysunku planu, 
             h) budowę obiektów małej architektury, 
              i) prowadzenie infrastruktury technicznej; 
        3) Zakazuje się: 
             a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych. 
             b) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i hurtowni, 
             c) sytuowania  wszelkich  urządzeń  reklamowych i wolnostojących  tablic 
informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące 
prowadzonej na danej działce działalności usługowej.  
         4) Na terenie występują grunty nasypowe o niskiej przydatności pod  zabudowę 
oznaczone na rysunku planu. 
15. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów  oznaczonych symbolami:  36MN  –  
tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej. 
        1) Ustala się : 
             a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
             b)  utrzymanie istniejącej zabudowy  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 
             c) powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60% 
powierzchni  działki,  
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             d) powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
             e) budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
             f) ilość kondygnacji dla  budynków mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej –  
                 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
             g) wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego do 12,0m, 
             h) usytuowanie poziomu posadzki parteru lub przyziemia budynku mieszkalnego   
w  stanie wykończonym nie wyżej niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do budynku, 
             i) dla budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowej 30 º- 45º, 
             j)  orientowanie budynków mieszkalnych główną kalenicą  równolegle do drogi 
dojazdowej  na teren działki, 
             k)  elewację frontową budynku mieszkalnego równoległą do drogi dojazdowej 
             l) doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe,  
            m) pokrycie dachu:  dachówka, gonty w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
             n) min. powierzchnię działki 750,0m², szerokość działki min. 22,0m, 
             o) dojazd bezpośrednio od dróg 6KDL , 15KDD ,  
             p) od strony drogi dojazdowej ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m, 
             r) linie zabudowy obowiązkowe i nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
             s) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
        2) Dopuszcza się: 
             a) budowę wolnostojącego budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego  
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie   nachylenia 
połaci dachowej 22 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,50m, 
             b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
             c) wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
             d) podział terenu na działki  przy zachowaniu: powierzchnia działki budowlanej    
                 min.750,0m, szerokość działki budowlanej od frontu min. 22,0m, bezpośredni 
dostęp do drogi , 
             e) podpiwniczenie budynków mieszkalnych o ile pozwalają warunki gruntowo – 
wodne, 
              f) wykonanie doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
              g) wprowadzenie w partery budynku mieszkalnego usług nieuciążliwych przy   
                 zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie, , 
              h) budowę obiektów małej architektury, 
              i) prowadzenie infrastruktury technicznej; 
        3) Zakazuje się: 
             a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych. 
             b) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i hurtowni, 
             c) sytuowania  wszelkich  urządzeń  reklamowych i wolnostojących  tablic 
informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące 
prowadzonej na danej działce działalności usługowej.  
  16.  Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami:  38MN, 
39MN  –  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej. 
         1) Ustala się : 
               a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
               b)  powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60% 
powierzchni  działki,  
               c) powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
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               d) budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
               e) ilość  kondygnacji  dla  budynków  mieszkalnych  zabudowy  jednorodzinnej  –                  
2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
               f)  wysokość zabudowy budynku mieszkalnego do 12,0m, 
 g) usytuowanie poziomu posadzki parteru lub przyziemia budynku mieszkalnego  w stanie  
wykończonym nie wyżej niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do budynku, 
              h) dla budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 
połaci  dachowej  30 º- 45º, 
               i) orientowanie budynków mieszkalnych główną kalenicą  równolegle do drogi 
dojazdowej na teren działki, 
               j)  doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe,  
               k)  pokrycie dachu  dachówka, gonty w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
               l)  dojazd od strony dróg wg rysunku planu,  
               m) od strony drogi dojazdowej ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m, 
               n)  utrzymanie linii elektroenergetycznej 110kV, 
               o) likwidację linii napowietrznej 15kV, 
               p) linie zabudowy nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
               r) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
         2) Dopuszcza się: 
               a) budowę  wolnostojącego  budynku  garażowego  lub  garażowo-gospodarczego                        
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie  nachylenia 
połaci dachowej 22 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,50 m, 
              b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
              c) wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
              d) podpiwniczenie budynków mieszkalnych, o ile pozwalają warunki gruntowo – 
wodne, 
              e) wykonanie doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
              f) budowę obiektów małej architektury, 
              g) wprowadzenie usług nieuciążliwych w partery budynków mieszkalnych przy  
zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie, , 
              h) podział na działki wg rysunku planu, 
              i) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
              j) wydzielenie działki pod słup WN. 
         3) Zakazuje się: 
              a) wykonywania  ogrodzenia  z  prefabrykowanych  elementów  betonowych,  lub  
żelbetowych, 
              b) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące  
prowadzonej na danej działce działalności usługowej, 
              c) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej uciążliwej i hurtowni. 
  17. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 40MN –  teren        
zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej. 
        1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
            b) powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60% 
powierzchni  działki,  
            c) powierzchnię biologicznie czynną min. 40 % powierzchni działki, 
            d) budynki mieszkalne jako wolnostojące, 
            e) ilość  kondygnacji  dla  budynków  mieszkalnych  zabudowy  jednorodzinnej – 
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2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
            f)  wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego do 12,0m, 
            g) usytuowanie poziomu posadzki parteru lub przyziemia budynku mieszkalnego   
w stanie wykończonym nie wyżej niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do  budynku, 
            h) dla budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci 
dachowej 30 º- 45º, 
             i) orientowanie budynków mieszkalnych główną kalenicą  równolegle do drogi 
dojazdowej na teren działki, 
             j) elewację frontową budynku mieszkalnego równoległą do drogi dojazdowej, 
            k) doświetlenie poddaszy: lukarny, okna dachowe,  
             l) pokrycie dachu:  dachówka, gonty w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
            m)  dojazd od strony drogi wg rysunku planu,  
            n) od strony drogi dojazdowej ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m, 
            o) linie zabudowy nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
            p) w przypadku wystąpienia gruntów organicznych wykluczających zabudowę teren  
                włączyć do przyległej działki  budowlanej, 
             r) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
      2) Dopuszcza się: 
            a) budowę wolnostojącego budynku garażowego lub garażowo-gospodarczego   
o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci  
dachowej 22 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,50m, 
            b) dobudowę budynku garażowego do budynku mieszkalnego,  
            c) wbudowanie garażu w budynek mieszkalny,  
            d) podział na działki wg rysunku planu z uwzględnieniem pkt 1 lit. „p”, 
            e) podpiwniczenie budynków mieszkalnych o ile pozwalają warunki gruntowo – 
wodne, 
            f) wykonanie doświetlenia poddasza w ścianie szczytowej budynku, 
            g) wprowadzenie usług nieuciążliwych w partery budynków mieszkalnych przy   
zabezpieczeniu miejsc parkingowych na własnym terenie, 
            h) budowę obiektów małej architektury, 
            i) prowadzenie infrastruktury technicznej; 
      3) Zakazuje się: 
            a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            b) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i hurtowni, 
            c) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące 
prowadzonej na danej działce działalności usługowej. 
      4)  Na części terenu ( działki oznaczone od nr 6 do nr 11) mogą  występować grunty  
o niskiej przydatności pod zabudowę. 
18. Określa się następujące przeznaczenia dla terenów oznaczonych symbolami: 1U, 2U  –  
tereny  usług. 
       1) Ustala się :  
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  w  strefie  śródmiejskiej  
miast powyżej 100 tys. mieszkańców, 
            b) powierzchnię zabudowy i powierzchnię  utwardzoną łącznie max do 80% 
powierzchni  działki,  
            c) powierzchnię biologicznie czynną min. 20 % powierzchni działki, 
            d) ilość kondygnacji: do 3-ch kondygnacji, lub wysokość zabudowy do 15,0m, 
            e) dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowej 21° – 45°, 
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pokrycie dachów: dachówka, gonty, blachodachówka,   
            f) utrzymać przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz ze strefą 
ochronną o szerokości  22,0m, 
            g) wjazd na teren od strony drogi  33KDD1, 
            h) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własnej działki , 
             i) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) podział terenów  na działki budowlane pod warunkiem dostępu do drogi 33KDD1 
oraz zapewnienie dostępności do sieci uzbrojenia  technicznego, 
            b) usługi komunikacji – stacja benzynowa z usługą handlu i gastronomii, 
.           c) ogrodzenie działek do wysokości  2,0m – siatka, 
            d) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych zawierających dane dotyczące  prowadzonej  działalności, 
            e) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
            f) wydzielenie działek pod budowę przepompowni ścieków oraz słup WN. 
       3) Zakazuje się: 
            a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            b) prowadzenia działalności produkcyjnej i  rzemieślniczej.  
19. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 3U  –  teren  
usług. 
       1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców, 
            b) utrzymanie istniejącej zabudowy wraz z infrastrukturą techniczną, 
c) powierzchnię zabudowy i powierzchnię  utwardzoną łącznie max do 80% powierzchni  
     działki,  
            d) powierzchnię biologicznie czynną min. 20 % powierzchni działki, 
            e) ilość kondygnacji do 3-ch kondygnacji lub wysokość zabudowy do 15,0m, 
            f) dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowej 21° – 45°, 
pokrycie dachów: dachówka, gonty, blachodachówka,   
            g) utrzymać  przebieg  napowietrznej  linii  wysokiego  napięcia  110 kV  wraz  ze  
strefą   ochronną, 
            h) wjazd na teren od strony drogi 5KDG, 
            i) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własnej działki, 
            j) wysokość ogrodzenia do 2,0m, 
            k) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) podział terenów  na działki budowlane pod warunkiem: uzyskania dojazdu do drogi, 
zapewnienia miejsc parkingowych na własnej działce, zapewnienie dostępu do sieci 
uzbrojenia technicznego, 
            b) budowę  stacji  bazowej  telefonii  komórkowej  z  urządzeniami  
technologicznymi, 
            c) wykonanie remontu, przebudowy, dobudowy, nadbudowy istniejących budynków                   
z  zachowaniem podanych wskaźników kształtowania zabudowy, oraz zagospodarowania  
działki, 
            d) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych wielkogabarytowych do 6,0m² powierzchni zawierających dane dotyczące  
prowadzonej  działalności, 
            e) prowadzenia na terenie działalności produkcyjnej i rzemieślniczej, 
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            f) prowadzenie infrastruktury technicznej; 
        3) Zakazuje się wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych 
lub żelbetowych od strony dróg. 
20. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem:  4U  –  teren  
usług. 
      1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  w  strefie  śródmiejskiej  
miast  powyżej 100 tys. mieszkańców, 
            b) powierzchnię  zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 75% 
powierzchni  działki,  
            c) powierzchnię biologicznie czynną min. 25 % powierzchni działki, 
            d) ilość kondygnacji: do 3-ch kondygnacji, lub wysokość zabudowy do 15,0m, 
            e) dachy  dwuspadowe i wielospadowe  o  kącie  pochylenia  połaci  dachowej  21° – 
45°,  pokrycie dachów: dachówka, gonty, blachodachówka,    
            f) utrzymać  przebieg  napowietrznej  linii  elektroenergetycznej  110 kV  wraz  ze  
strefą ochronną, 
            g) wjazd na teren od strony drogi  7KDL ,  
            h) dla budowy pawilonu handlowego o powierzchni sprzedażowej do 2000,0m² 
miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własnej działki przyjmując 25,0m² 
powierzchni sprzedażowej na jedno miejsce parkingowe, 
             i) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własnej działki, 
            j) wysokość ogrodzenia do 2,0m, 
            k) występujące stanowisko archeologiczne objęte jest   nadzorem archeologicznym. 
            Należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie 
prac ziemnych na tych terenach. W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych  
i  ziemnych przedmiotu, który posiada cechy zabytku, należy wstrzymać roboty mogące go 
uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora  
Zabytków odpowiednich zarządzeń, niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta, oraz organ 
Służby Ochrony Zabytków, zabezpieczyć odkryty przedmiot, 
             l)  wprowadzić od strony terenu 39MN pas zieleni średniowysokiej o szerokości 6,0-
8,0 m, 
            m)  przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
      2) Dopuszcza się: 
             a) podział terenu  na działki budowlane o powierzchni min. 1300,0m² pod 
warunkiem: uzyskania dojazdu do drogi , zapewnienie dostępności do sieci uzbrojenia 
technicznego, 
            b) wprowadzenie drogi wewnętrznej  w miejscu oznaczonym symbolem  „W”, 
            c) zastosowanie dachu płaskiego dla pawilonu handlowego o powierzchni do 
2.000,0m² powierzchni sprzedażowej ,  
            d) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych wielkogabarytowych do 4,0m² powierzchni, zawierających dane dotyczące 
prowadzonej  działalności, 
            e) wprowadzenia funkcji mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością  
usługową z zapewnieniem miejsc parkingowych na własnej działce,  
            f) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
            g) wydzielenie działki pod słup WN i stację transformatorową. 
      3) Zakazuje się: 
            a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            b) prowadzenia działalności produkcyjnej i  rzemieślniczej.  
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            c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
21. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 5U  –  teren 
usług  komunikacyjnych  –  garaże. 
      1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  w  strefie  śródmiejskiej  
miast powyżej 100 tys. mieszkańców, 
            b) utrzymanie istniejącej zabudowy garażowej, 
            c) dojazd do garaży od strony drogi 26KDD (ul. Warskiego), 
            d) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
      2) Dopuszcza się: 
            a) wykonanie remontów garaży i powierzchni utwardzonej, 
            b) wykonanie  ogrodzenia  od  strony  terenów  2KDG; 6U; 7U. Ogrodzenie  ażurowe  
do wysokości 2,0m; 
      3) Zakazuje się: 
            a) grodzenie terenu od strony drogi 26KDD, 
            b)wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            c) nadbudowy, rozbudowy i dobudowy do budynków garażowych, 
            d) prowadzenia działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i usługowej w budynkach  
garażowych. 
            e) podziału terenu na działki. 
22. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 6U; 7U; 8U; 
9U –   tereny  usług. 
      1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  w  strefie  śródmiejskiej  
miast powyżej 100 tys. mieszkańców, 
            b) powierzchnię  zabudowy i powierzchnię utwardzoną  łącznie max do 80% 
powierzchni  działki,  
            c) powierzchnię biologicznie czynną min. 20 % powierzchni działki, 
            d) wysokość zabudowy do 12,0m 
             e) dachy  dwuspadowe i wielospadowe o kącie  pochylenia  połaci  dachowej  21° – 
45°, pokrycie dachów: dachówka, gonty, blachodachówka,   
            f) wjazd na tereny od strony dróg  wg rysunku planu, 
            g) utrzymanie stacji redukcyjnej gazu na terenie 8U, 
            h) utrzymanie stacji Telefonii Komórkowej wraz z dojazdem ( teren 9U), 
            i) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
      2) Dopuszcza się: 
            a) podział terenu 6U na dwie działki pod warunkiem: zapewnienia  dojazdu do drogi , 
zapewnienie dostępności do sieci uzbrojenia technicznego, 
            b) budowę stacji paliw na gaz na terenie 8U, 
            c) wydzielenie działki pod stację Telefonii Komórkowej z dojazdem, jej rozbudowę  
i  przebudowę , 
            d) sytuowania wszelkich urządzeń reklamowych ( w tym na słupie stacji telefonii 
komórkowej) i wolnostojących tablic  informacyjnych,  zawierających dane dotyczące 
prowadzonej  działalności, 
            e) włączenie pasa technicznego 4KX do terenu 6U w przypadku nie wykorzystanie 
pasa do ułożenia sieci uzbrojenia technicznego, 
            f) wykonanie ogrodzenia działki do wys. 1,70m. Ogrodzenie ażurowe; 
      3) Zakazuje się: 
            a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
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żelbetowych, prowadzenia działalności produkcyjnej i  rzemieślniczej.  
      4) Na terenie 6U,7U występuje obszar gruntów o niskiej przydatności pod  zabudowę  
           zaznaczony na rysunku planu  
  23. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem:  10U  –  teren   
         usług. 
      1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  
 mieszkaniowej z usługami, 
            b) utrzymanie istniejącego zainwestowania, 
            c) ilość kondygnacji: do 3-ch kondygnacji, lub wysokość zabudowy do 15,0m, 
            d) dachy  dwuspadowe i wielospadowe o kącie  pochylenia  połaci  dachowej  21° – 
45°, pokrycie dachów: dachówka, gonty, blachodachówka,   
            e) wjazd na teren od strony drogi wg rysunku planu , 
            f) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własnej działki, 
            g) wysokość  ogrodzenia  do 2,0m  od  strony  terenów  30MN;29MN; 3KDG, od  
strony drogi 35KDD do 1,70m, ogrodzenie ażurowe, 
            h) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
      2) Dopuszcza się: 
            a) wprowadzenie  funkcji  mieszkaniowej  dla  uzupełnienia  prowadzonej  
działalności usługowej,  
            b) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
            c) sytuowania  urządzeń  reklamowych i wolnostojących  tablic  informacyjnych                        
o powierzchni do 6,0m², zawierających dane dotyczące prowadzonej  działalności, 
            d) podział na dwie działki. 
      3)  Zakazuje się: 
            a)  wykonywanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            b) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
24. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem:  11U  –  teren  
usług. 
      1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  w  strefie  śródmiejskiej  
miast powyżej 100 tys. mieszkańców, 
            b) wskaźnik powierzchni zabudowy i powierzchni utwardzonej łącznie max do 90% 
powierzchni  działki,  
            c) powierzchnię biologicznie czynną min. 10 % powierzchni działki, 
            d) ilość kondygnacji; do 2-ch kondygnacji, lub wysokość zabudowy do 15,0m, 
            e) dachy  dwuspadowe i wielospadowe o kącie  pochylenia  połaci  dachowej  21° – 
45°, pokrycie dachów: dachówka, gonty, blachodachówka,   
            f) wjazd na teren od strony dróg wg rysunku planu , 
            g) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własnej działki, 
            h) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
      2) Dopuszcza się: 
            a) podział terenu na działki budowlane pod warunkiem: uzyskania dojazdu do drogi 
publicznej, zapewnienia miejsc parkingowych na własnej działce, zapewnienie dostępności do 
sieci uzbrojenia technicznego, 
            b) usługi komunikacji – stacja benzynowa z usługą handlu i gastronomii. Dach i wiata  
o spadku od 2% do 21%, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
            d) sytuowania  urządzeń  reklamowych  i  wolnostojących  tablic  informacyjnych, 
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zawierających dane dotyczące prowadzonej  działalności; 
      3) Zakazuje się: 
            a) wykonanie ogrodzenie działek od strony dróg dojazdowych, 
            b) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            c) prowadzenia działalności  produkcyjnej i rzemieślniczej.  
            d) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
25. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem:  12U  –  teren  
usług.  
      1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  w  strefie  śródmiejskiej  
miast powyżej 100 tys. mieszkańców, 
            b) ilość kondygnacji: do 2-ch kondygnacji, lub wysokość zabudowy do 12,0m, 
            c) dachy  dwuspadowe i wielospadowe o kącie  pochylenia  połaci  dachowej  21° – 
45°, pokrycie dachów: dachówka, gonty, blachodachówka,  
            d) wjazd na teren od strony drogi 29KDD1, 
            e) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własnej działki, 
            f) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
      2) Dopuszcza się: 
            a) wprowadzenie  funkcji  mieszkaniowej  dla  uzupełnienia  prowadzonej  
działalności usługowej,  
            b) wykonanie ogrodzenia do 2,0m od strony drogi 29KDD1 i terenów zielonych 16 
ZP, ogrodzenie ażurowe, 
            c) dachy płaskie, 
            d) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
            e) prowadzenia działalności  rzemieślniczej,  
            f) sytuowania  urządzeń reklamowych i tablic informacyjnych zawierających dane 
dotyczące prowadzonej na danej działce działalności usługowej; 
      3) Zakazuje się: 
            a) wykonywanieogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            b) dojazdu na teren od strony  drogi 1KDGa. 
            c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
            d) podziału na działki. 
26. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 13U  –  teren   
usług. 
      1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
            b) utrzymanie istniejącego zainwestowania, 
            c) wskaźnik powierzchni zabudowy i powierzchni utwardzonej łącznie max do 80% 
powierzchni  działki,  
            d) powierzchnię biologicznie czynną min. 20 % powierzchni działki, 
            e) ilość kondygnacji: do 3-ch kondygnacji, lub wysokość zabudowy do 15,0m, 
            f) dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowej 21° – 45°, 
pokrycie dachów: dachówka, gonty, blachodachówka,  
            g) wjazd na teren od strony drogi  25KDD (ul. Owocowa), 
            h) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własnej działki, 
             i) wysokość ogrodzenia do 2,0m. Ogrodzenie ażurowe, 
             j) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
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      2) Dopuszcza się: 
            a) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
            b) sytuowania  urządzeń  reklamowych i wolnostojących  tablic  informacyjnych                                
powierzchni do 5,0m², zawierających dane dotyczące prowadzonej  działalności, 
podział na działki. 
      3) Zakazuje się  wykonywanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych 
lub żelbetowych. 
27. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 14U  –  teren  
usług. 
      1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  w  strefie  śródmiejskiej  
miast powyżej 100 tys. mieszkańców, 
            b) utrzymanie istniejącego zainwestowania, 
            c) wskaźnik powierzchni zabudowy i powierzchni utwardzonej łącznie max do 80% 
powierzchni  działki,  
            d) powierzchnię biologicznie czynną min. 20 % powierzchni działki, 
            e) ilość kondygnacji: do 3-ch kondygnacji, lub wysokość zabudowy do 15,0m, 
            f) dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowej 21° – 45o, 
pokrycie dachów: dachówka, gonty, blachodachówka,  
            g) wjazd na teren od strony drogi  wg rysunku planu, 
            h) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własnej działki, 
             i) wysokość ogrodzenia do 2,0m.  Ogrodzenie ażurowe, 
             j) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
      2) Dopuszcza się: 
            a) wprowadzenie  funkcji  mieszkaniowej  dla  uzupełnienia  prowadzonej  
działalności usługowej,  
            b) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
            c) dachy płaskie, 
            d) sytuowania urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic informacyjnych  
o powierzchni do 6,0m², zawierających dane dotyczące prowadzonej  działalności, 
     e) usługi komunikacji – stacja benzynowa z usługą handlu i gastronomi, 
            f) prowadzenia działalności produkcyjnej i rzemieślniczej, 
            g) podział terenu na dwie działki. 
   3) Zakazuje się: 
         a)  wykonywanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub  
żelbetowych, 
         b) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
28. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 15U  –  teren  
usług. 
    1) Ustala się : 
         a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  w  strefie  śródmiejskiej  
miast powyżej 100 tys. mieszkańców, 
         b) utrzymanie istniejącego zainwestowania, 
         c) wskaźnik powierzchni zabudowy i powierzchni utwardzonej łącznie max do 80% 
powierzchni  działki,  
        d) powierzchnię biologicznie czynną min. 20 % powierzchni działki, 
        e) ilość kondygnacji: do 3-ch kondygnacji, lub wysokość zabudowy do 15,0m, 
         f) dachy  dwuspadowe i wielospadowe  o  kącie  pochylenia  połaci  dachowej  21° – 
45°, pokrycie dachów: dachówka, gonty, blachodachówka,  
        g) wjazd na teren od strony drogi wg rysunku planu, 
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         h) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własnej działki, 
         i) wysokość ogrodzenia do 2,0m. Ogrodzenie ażurowe, 
         j) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
    2) Dopuszcza się: 
         a) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
         b) dachy płaskie, 
         c) sytuowania  urządzeń  reklamowych  i  wolnostojących  tablic  informacyjnych 
zawierających dane dotyczące prowadzonej  działalności; 
    3) Zakazuje się: 
          a) wykonywanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
           b)  podziału na działki. 
29. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 16U  –   teren  
usług cmentarnych. 
      1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  w  strefie  śródmiejskiej  
miast powyżej 100 tys. mieszkańców, 
            b) dojazd od strony drogi  wg rysunku planu, 
c)wskaźnik  zabudowy i utwardzenia łącznie do 90% powierzchni  terenu,  
            d) powierzchnię biologicznie czynną min. 10 % powierzchni działki, 
            e) ilość kondygnacji: do3-ch kondygnacji nadziemnych lub wysokość zabudowy 
do15,0m, 
            f) dachy płaskie, 
            g) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach terenu, 
            h) prowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, 
            i) przewidzieć miejsca na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
      2) Dopuszcza się: 
            a) dachy o kacie pochylenia połaci dachowej do 30º, krytych dachówką,  
            b) sytuowanie urządzeń reklamowych i tablic informacyjnych zawierających dane 
dotyczące prowadzonej  działalności na jednej z elewacji budynku, 
            c) parking dla samochodów osobowych; 
      3) Zakazuje się: 
            a) wykonywanie ogrodzenia terenu, 
            b) wprowadzenie wszelkiej funkcji mieszkaniowej, 
            c) podziału na działki. 
30. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 1ZP,US,U; 
2ZP,US,U; 3ZP,US,U  –  tereny  zieleni  urządzonej, usług sportu, turystyki i  rekreacji. 
      1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów rekreacyjno wypoczynkowych,  
            b) wskaźnik powierzchni zabudowy i powierzchni utwardzonej łącznie max. dla 
terenów:  
            1ZP,US,U  -  40%  powierzchni terenu,  2ZP,US,U  -  50% powierzchni terenu ,  
            3ZP,US,U  -  40%  powierzchni terenu,  
c) powierzchnię biologicznie czynną dla terenów:1ZP,US,U min 60% powierzchni terenu,   
     2ZP,US,U min 50 % powierzchni terenu, 3ZP,US,U min 60% powierzchni terenu, 
            d) ilość kondygnacji: do 3-ch kondygnacji, lub wysokość zabudowy do 15,0m, 
            e) dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowej 21° – 45°, 
pokrycie dachów: dachówka, gonty, blachodachówka,  
            f) wjazdy na teren od strony dróg wg rysunku planu , 
            g) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własnej działki, 
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            h) wysokość ogrodzenia do 2,0m, ogrodzenie ażurowe.  
            i) utrzymanie przebiegu linii elektroenergetycznych 110 kV, 
            j) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
       2) Dopuszcza się: 
wprowadzenie funkcji mieszkaniowej uzupełniającej prowadzoną działalność usługową,  
            b) budowle sportowe, 
            c) wprowadzenie elementów małej architektury, 
            d) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
            e)wprowadzenia na teren 3ZP,US,U usług i handlu związanych z działalnością 
ogrodniczą, sadowniczą itp., 
            f) poza obszarem ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy na terenie 
3ZP,US,U realizacji budynków dla potrzeb prowadzonej działalności handlowo-usługowej  
o której mowa w lit. „e”. Wysokość  budynków do 6,5 m  
            g) podział terenu na działki przy jednoczesnym zachowaniu dla każdej wydzielonej 
działki wskaźników podanych w pkt 1 i 2 z wyjątkiem pkt 2 lit.”e”, 
            h) sytuowania  urządzeń  reklamowych i wolnostojących  tablic  informacyjnych, 
zawierających dane dotyczące prowadzonej  działalności 
            i) wydzielenie działek pod budowę separatorów, przepompowni ścieków, stacji 
transformatorowych oraz pod słupy WN, 
       3) Zakazuje się: 
            a) wykonywanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            b) prowadzenie działalności  produkcyjnej i rzemieślniczej.  
            c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
31. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 4ZP,US,U –  
teren  zieleni,  usług sportu, turystyki i  rekreacji. 
       1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  w  strefie  śródmiejskiej  
miast  powyżej 100 tys. mieszkańców, 
            b) wskaźnik powierzchni zabudowy i powierzchni utwardzonej łącznie max do 50% 
powierzchni terenu,  
c) powierzchnię biologicznie czynną min 50% powierzchni terenu, 
d) usługi sportu, turystyki i rekreacji, 
            e) ilość kondygnacji: do 3-ch kondygnacji, lub wysokość zabudowy do 15,0m, 
            f) dachy  dwuspadowe i wielospadowe o kącie  pochylenia  połaci  dachowej  21° – 
45°, pokrycie dachów: dachówka, gonty, blachodachówka,   
            g) wjazd na teren od strony drogi wg rysunku planu, 
            h) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własnej działki, 
            i) wysokość ogrodzenia do 2,0m.  Ogrodzenie ażurowe, 
            j) utrzymanie przebiegu linii elektroenergetycznych 110kV, 
            k) utrzymanie przebiegu linii napowietrznych 110 kV wraz ze  strefami ochronnymi 
            l) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) wprowadzenie funkcji mieszkaniowej uzupełniającej prowadzoną działalność  
usługową,  
            b) wprowadzenie elementów małej architektury, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
            d) sytuowania  urządzeń  reklamowych  i  wolnostojących  tablic  informacyjnych, 
zawierających dane dotyczące prowadzonej  działalności, 
            e) wykonania ogrodzenia od strony rz. Srebrnej. Odległość ogrodzenia od granicy 
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działki wynosi 3,0m, 
            f) wydzielenie działki pod słupy WN, 
            g) podział terenu na działki przy jednoczesnym zachowaniu dla każdej wydzielonej 
działki wskaźników podanych w pkt 1 i 2, 
           h)  budowle sportowe, 
       3) Zakazuje się: 
            a) wykonywanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            b) prowadzenie działalności produkcyjnej i rzemieślniczej.  
            c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
32. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 1ZP,US –  
teren  zieleni  urządzonej,  sportu  i  rekreacji. 
       1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy   mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
            b) powierzchnia biologicznie czynna min 50% , 
            c) utrzymanie przebiegu linii elektroenergetycznych 110 kV, 
            d) wjazd na teren od strony drogi wg rysunku planu, 
            e) występujące stanowisko archeologiczne objęte jest   nadzorem archeologicznym. 
                 Należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
prowadzenie prac ziemnych na tych terenach. W przypadku ujawnienia podczas robót 
budowlanych i ziemnych przedmiotu, który posiada cechy zabytku, należy wstrzymać roboty 
mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora  
Zabytków odpowiednich zarządzeń, niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta, oraz organ 
Służby Ochrony Zabytków, zabezpieczyć odkryty przedmiot, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) wprowadzenie elementów małej architektury, 
            b) budowę urządzeń i budowli sportowych wraz z obiektami obsługującymi  te 
urządzenia, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej; 
       3) Zakazuje się: 
            a) wykonanie ogrodzenia od strony rz. Kłodawki, 
            b) wykonywanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            c) budowę wszelkich obiektów nie związanych z funkcją rekreacyjno-sportową, 
d) podziału na działki. 
33. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 2ZP,US – teren    
zieleni  urządzonej,  sportu  i  rekreacji. 
       1) Ustala się : 
            a) dopuszczalny  poziom  hałasu i drgań  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
            b) powierzchnia biologicznie czynna min 40% , 
c) powierzchnię zabudowy i powierzchnię utwardzoną łącznie max do 60% powierzchni   
     działki, budowę na działce budynków o funkcji usługowej związanej ze sportem  
i rekreacją, 
            e) ilość  kondygnacji  2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, 
            f) wysokość zabudowy dla budynku usługowego do 15,0m, 
            g) usytuowaniu poziomu posadzki parteru i przyziemia budynku usługowego   
w  stanie wykończonym nie wyżej niż 60,0cm nad poziom  terenu  przy wejściu do budynku, 
           h) dla budynku usługowego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci  
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    dachowej 30 º- 45º, 
           i)  doświetlenia poddaszy: lukarny, okna dachowe, w szczytach poddasza  budynku, 
           j) pokrycie dachu:  dachówka, gonty w kolorze odcieni czerwieni i grafitu,  
           k) dojazd od strony drogi 6KDL,  
           l) ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,70m, 
          m) linie zabudowy nieprzekraczalne określono na rysunku planu, 
            n) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
           o) przewidzieć miejsce na  lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe, 
            p)  zabezpieczenie miejsc parkingowych na własnej działce, 
     2) Dopuszcza się: 
            a) dobudowę do budynku usługowego budynku garażowego lub garażowo-
gospodarczego o wysokości jednej kondygnacji z dachem dwu lub wielospadowym o kącie  
nachylenia  połaci dachowej 30 º- 45 º. Wysokość zabudowy do 6,50m, 
           b)   wbudowanie garażu w budynek usługowy,  
           c) pozostawienie istniejącego budynku, wykonanie przebudowy, dobudowy, 
nadbudowy z  zachowaniem podanych w pkt 1 i 2 wskaźników kształtowania zabudowy oraz  
zagospodarowania  działki, 
           d)  wprowadzenie  funkcji  mieszkaniowej  dla  uzupełnienia  prowadzonej  
działalności usługowej,  
            e)    budowę obiektów małej architektury oraz budowli sportowych, 
            f)    podział na dwie działki pod warunkiem dostępu do drogi dla każdej działki.   
      3) Zakazuje się: 
             a) wykonywanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
             b) prowadzenie działalności produkcyjnej, rzemieślniczej i hurtowni, 
             c) sytuowanie wszelkich urządzeń reklamowych i wolnostojących tablic 
informacyjnych, za wyjątkiem tablic informacyjnych zawierających dane dotyczące 
prowadzonej na danej działce działalności usługowej.  
d) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
34. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: RM – teren 
zabudowy  zagrodowej. 
       1) Ustala się: 
            a) utrzymanie zjazdu na drogę 1KDGa, 
            b) max. powierzchnia zabudowy została wskazana na rysunku planu, 
            c) utrzymanie przebiegającej przez teren kanalizacji sanitarnej tłocznej, 
            d) utrzymanie przebiegu linii elektroenergetycznych 110 kV, 
            e) likwidację linii napowietrznej 15 kV,  
            f) ogrodzenie terenu od strony rz. Kłodawki, odległość ogrodzenia od granicy działki 
3,0m; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) ogrodzenie terenu. Wysokość ogrodzenia  do 2,0m. Ogrodzenie ażurowe, 
            b) prowadzenie infrastruktury technicznej, 
            c) wydzielenie działki pod budowę separatora oraz pod słupy WN. 
       3) Zakazuje się: 
            a) wykonywanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            b) budowę wszelkich obiektów nie związanych z funkcją zabudowy zagrodowej, 
            c) podziału na działki z wykluczeniem sytuacji opisanej w pkt.2 lit.”c”. 
35. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: od 1ZP do 
13 ZP  –  tereny  zieleni  urządzonej. 
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       1) Ustala się: 
            a) tereny zieleni urządzonej publicznej związane z pasem ochronnym rz. Kłodawki, 
            b) utrzymanie istniejących rowów melioracyjnych, 
            c) utrzymanie zieleni średniowysokiej i wysokiej, 
            d) likwidację linii napowietrznej elektroenergetycznej 15 kV, 
            e) utrzymanie przebiegu linii elektroenergetycznych 110 kV, 
            f) na terenach występują stanowiska archeologiczne objęte  nadzorem 
archeologicznym. Należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
prowadzenie prac ziemnych na tym terenie. W przypadku ujawnienia podczas robót 
budowlanych i ziemnych przedmiotu, który posiada cechy zabytku, należy wstrzymać roboty 
mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków odpowiednich zarządzeń, niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta, oraz organ 
Służby Ochrony Zabytków, zabezpieczyć odkryty przedmiot; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) wprowadzenie na tereny elementów małej architektury w tym urządzeń sportowych, 
            b) prowadzenie ciągów spacerowych i ścieżek rowerowych, 
            c) korektę przebiegu i poszerzenie  rz. Kłodawki, 
            d) prowadzenie  podziemnej  infrastruktury  technicznej  wraz z wydzieleniem działek 
pod  budowę  przepompowni, separatorów , stacji transformatorowych i dla ist. słupów WN, 
            e) wykonanie  ogrodzeń  od  strony  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  
jednorodzinnej, i dotychczas użytkowanych terenów. Ogrodzenie ażurowe do wysokości 
2,0m, 
            f) wykonanie oświetlenia terenu, 
            g) budowę obiektów małej architektury, 
       3) Zakazuje się: 
            a) wykonywanie ogrodzeń od strony rz. Kłodawki, od terenów dróg 
komunikacyjnych,  terenów rolnych, 
            b) wykonywanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            c) budowy wszelkich obiektów za wyjątkiem obiektów określonych w pkt 2, 
            d) podziału na działki z wykluczeniem sytuacji opisanej w pkt.2 lit.”d”. 
36. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: od 14 ZP do       
19 ZP  –  tereny  zieleni  urządzonej. 
       1) Ustala się  utrzymanie istniejącej zieleni średniowysokiej i wysokiej; 
       2) Dopuszcza się: 
prowadzenia ciągów spacerowych i ścieżek rowerowych, 
            b) prowadzenie  podziemnej  infrastruktury  technicznej  wraz z budową  
przepompowni i separatorów, 
            c) dla terenu 16ZP  -  utrzymanie  istniejącej  zabudowy   z  możliwością   
przeprowadzenia remontu i przebudowy.  Dojazd  drogą  wg rysunku planu, 
            d) rozbiórkę budynków i obiektów, 
wykonanie ogrodzeń od strony terenu 12U. Ogrodzenie ażurowe.  Wysokość ogrodzenia do 
2,0m, wykonanie oświetlenia terenu, 
            g) budowę obiektów małej architektury, 
       3) Zakazuje się: 
wykonywanie ogrodzeń od strony  rz. Srebrnej (teren 19ZP), od terenów dróg 
komunikacyjnych,  
            b) wykonywanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            c) rozbudowy i nadbudowy  budynków na terenie 16ZP, 
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            d)  budowy wszelkich obiektów za wyjątkiem obiektów  określonych w pkt 2, 
            e) podziału na działki z wyłączeniem podziałów pod obiekty infrastruktury 
technicznej. 
  37. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 20 ZP, 
21ZP  –    tereny  zieleni  urządzonej. 
       1) Ustala się : 
           a) utrzymanie istniejącej zieleni , 
           b) przebieg linii wysokiego napięcia 110kV 
       2) Dopuszcza się: 
            a) wprowadzenie urządzeń rekreacyjnych i sportowych w uzgodnieniu z właścicielem 
sieci   elektroenergetycznych 110kV, 
            b) prowadzenie  podziemnej  infrastruktury  technicznej , 
            c) wykonanie ogrodzeń od strony terenów przeznaczonych pod zabudowę. Ogrodzenie 
ażurowe.  Wysokość ogrodzenia do 2,0m, 
            d) wykonanie oświetlenia terenu, 
            e) budowę obiektów małej architektury, 
       3) Zakazuje się : 
            a) wykonywanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub  
żelbetowych, 
            b) podziału na działki. 
   38. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 22 ZP –  
teren  zieleni  urządzonej. 
         1) Ustala się  utrzymanie istniejącej zieleni , 
         2) Dopuszcza się: 
            a) włączenie do pasa drogowego 3KDG, 
            b) prowadzenie  podziemnej  infrastruktury  technicznej , 
            c) wykonanie ogrodzeń od strony terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
                Ogrodzenie ażurowe.  Wysokość ogrodzenia do 2,0m, 
         3) Zakazuje się: 
wykonywanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub żelbetowych, 
             b) podziału na działki. 
  39. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem 1ZD – teren  
ogródków  działkowych. 
       1) Ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu jako ogródków 
działkowych; 
       2) Dopuszcza się wykonanie ogrodzenia terenu. Ogrodzenie ażurowe. Wysokość 
ogrodzenia do 2,0m;  
       3) Zakazuje się: 
            a) wykonywanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
            b) budowy wszelkich obiektów nie związanych z funkcją ogródków działkowych. 
40. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami 1ZL; 2ZL; 
3ZL  –  tereny  leśne. 
       1) Ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu jako terenów leśnych, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) zmianę funkcji i wprowadzenie funkcji parku miejskiego, 
            b) prowadzenie alejek  dla pieszych i ścieżek rowerowych, 
            c) budowę obiektów małej architektury, 
       3) Zakazuje się: 
            a) wykonywanie ogrodzenia terenów, 
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            b) budowy wszelkich obiektów nie związanych z gospodarką leśną lub parkową. 
41. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 1,R,Ł; 2R,Ł 
–  tereny  rolnicze, łąki. 
       1) Ustala się: 
            a) dotychczasowe użytkowanie, 
            b) utrzymanie rowów melioracyjnych, 
            c) na terenie 1R,Ł występują stanowiska archeologiczne objęte  nadzorem 
archeologicznym. W przypadku ujawnienia podczas robót ziemnych przedmiotu, który 
posiada cechy zabytku, należy wstrzymać roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, do 
czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń, 
niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta, oraz organ Służby Ochrony Zabytków, 
zabezpieczyć odkryty przedmiot; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) prowadzenie robót związanych z konserwacją i utrzymaniem rowów 
melioracyjnych, 
            b) prowadzenie podziemnej infrastruktury technicznej, 
            c) wydzielenie działek pod budowę separatorów ; 
       3) Zakazuje się : 
budowy obiektów nie związanych z produkcją rolną i łąkarstwem, 
budowy budynków mieszkalnych w tym w zabudowie zagrodowej. 
42. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 1R  –  teren 
upraw  rolniczych. 
       1) Ustala się: 
            a) dotychczasowe użytkowanie, 
            b) utrzymanie rowów melioracyjnych; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) prowadzenie robót związanych z konserwacją i utrzymaniem  rowów 
melioracyjnych, 
            b) prowadzenie podziemnej infrastruktury technicznej, 
            c) wydzielenie działki pod budowę przepompowni ścieków; 
Zakazuje się: 
            a) budowy obiektów nie związanych z produkcją rolną, 
 b) budowy budynków mieszkalnych w tym w zabudowie zagrodowej. 
43. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 2R – teren 
upraw  rolniczych. 
       1) Ustala się: 
           a) dotychczasowe użytkowanie, 
           b) utrzymanie przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej; 
       2) Dopuszcza się: prowadzenie infrastruktury technicznej; 
       3) Zakazuje się: 
           a)  budowy obiektów nie związanych z produkcją rolną, 
           b)  budowy budynków mieszkalnych w tym w zabudowie zagrodowej. 
44. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 1WS; 2WS; 
3WS  –  tereny  wód  powierzchniowych. 
       1) Ustala się otwarte zbiorniki na wody powierzchniowe; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) wprowadzanie podczyszczonych wód deszczowych, 
            b) wprowadzenie wód z rowów melioracyjnych, 
            c) kształtowanie linii brzegowej, 
            d) wykorzystanie zbiorników dla potrzeb rekreacji, 
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            e) powiększenie zbiorników, 
            f) dotychczasowe użytkowanie terenu; 
       3) Zakazuje się: 
            a) wprowadzanie zanieczyszczonych wód i ścieków, 
            b) ogrodzenie zbiorników. 
45. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 4WS; 5WS  
–  tereny wód otwartych  -  rzeki. 
       1) Ustala się teren rz. Kłodawki i rz. Srebrnej. 
       2) Dopuszcza się: 
            a) korekty przebiegu koryt rzek, 
            b) poszerzenie koryt i ich konserwację, 
            c) wprowadzenie podczyszczonych wód deszczowych, 
            d) budowę mostów dla potrzeb komunikacji kołowej i ciągów pieszych, 
            e) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej, 
            f) wykonanie ogrodzenia od strony terenu oznaczonego symbolem RM w odległości  
3,0m od granicy działki, 
            g) dotychczasowe użytkowanie terenu; 
       3) Zakazuje się wprowadzanie zanieczyszczonych wód i ścieków do rzek. 
46. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 1KDG, 
1KDGa  –  tereny  dróg  publicznych  głównych  . 
       1) Ustala się: 
            a) utrzymanie przebiegu drogi, 
            b) szerokość pasa drogowego - w istniejących granicach,  
            c) szerokość jezdni  –  7,0m, 
            d) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) wprowadzanie korekty w szerokości pasa drogowego wynikającej z wprowadzenia 
ścieżki rowerowej, 
            b) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
            c) wykonanie skrzyżowań z drogami wg rysunku planu, 
            d) wykonanie zatok postojowych dla autobusów, 
            e) lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego o wym. max. 3,5 x 4,0m  przy 
zatoce   dla  potrzeb obsługi komunikacyjnej, 
            f) remont i przebudowę pasa drogowego, 
            g) wykonanie zjazdów na drogi: 29KDD1; 30KDD1, oraz utrzymanie istniejących 
zjazdów  na tereny oznaczone symbolami: RM; 4ZP,US,U; 16ZP (do czasu wykonania drogi 
29KDD1),   
            h) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
47. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 2KDG;  
3KDG;  4KDG  –  tereny dróg publicznych głownych  stanowiące fragmenty obwodnicy  
miasta Gorzowa Wlkp. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego wg rysunku planu, 
            b) dwupoziomowe skrzyżowanie z drogą:1KDG; 1KDGa, 
            c) budowę wiaduktu dla przeprowadzenia pod wiaduktem drogi 7KDL, 
            d) prowadzenie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku z pasem zieleni między  
pasami ruchu, 
            e) włączenie drogi 8KDL na zasadach prawoskrętów,  
            f) skrzyżowanie jednopoziomowe z drogą 5KDG  (ul. Żwirowa), 
            g) prowadzenie ścieżki pieszo-rowerowej przy każdym pasie ruchu, 
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            h) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) budowę trakcji tramwajowej, 
            b) budowy zatok dla obsługi komunikacji miejskiej, 
            c) lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego o wym. max. 3,5 x 4,5m  przy 
zatoce  dla  potrzeb obsługi komunikacyjnej, 
            d) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych, 
            e) remont i przebudowę pasa drogowego drogi 2KDG, 
            f) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych, 
            g) budowę wiaduktu na przeprowadzenie drogi 7KDL, 
            h) korektę szerokości pasa drogowego w oparciu  o wykonaną dokumentację  
projektową, 
            i) wykonanie lewoskrętu w drogę 8KDL, 
       3) Zakazuje się  wykonanie zjazdu z drogi  25KDD na drogę 3KDG. 
48. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 5KDG – teren  
drogi  publicznej głównej (ul. Żwirowa). 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego  w istniejących granicach, 
            b) szerokość jezdni – 7,0m 
            c) jednopoziomowe skrzyżowanie z drogami 3KDG, 4KDG, 
            d) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) wprowadzanie korekty w szerokości pasa drogowego,  
            b) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
            c) wykonanie zatoki postojowej dla autobusów, 
            d) lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego o wym. max. 3,5 x 4,0m  przy 
zatoce  dla potrzeb obsługi komunikacyjnej, 
            e) remont i przebudowę pasa drogowego, 
            f) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
49. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 1KDL – teren 
drogi  publicznej  lokalnej  (przedłużenie drogi 2KDL). 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego  16,0 ÷ 18,0m, 
            b) szerokość jezdni  –  6,0 m, 
            c) skrzyżowanie jednopoziomowe z drogą 1KDGa; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
            b) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
            c) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
50. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 2KDL  –  teren 
drogi  publicznej lokalnej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego  –  18,0m, 
            b) szerokość jezdni – 6,0m 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej, 
            b) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
51. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 3KDL – teren 
drogi  publicznej lokalnej. 
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       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego  – 18,0m, 
            b) szerokość jezdni – 6,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej, 
            b) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
zmniejszenie pasa drogowego wg rysunku planu. 
52. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 4KDL – teren 
drogi  publicznej  lokalnej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego  8,0 ÷ 13,0m, 
            b) szerokość jezdni   5,0 ÷ 6,0 m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej, 
            b) ustawianie tablic informacyjnych  i reklamowych. 
53. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 5KDL – teren 
drogi  publicznej  lokalnej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego w istniejących granicach, 
            b) szerokość jezdni – 6,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się:  
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
            b) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
54. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 6KDL – teren 
drogi  publicznej lokalnej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego  – 18,0m, 
            b) szerokość jezdni – 6,0m 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się:  
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
            b) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
55. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 7KDL – teren 
drogi  publicznej lokalnej . 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego –  18,0m, 
            b) szerokość jezdni – 6,0m 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się:  
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
            b) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
56. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 8KDL – teren 
drogi  publicznej lokalnej. 
       1) Ustala się: 
            a) przedłużenie ul. Kazimierza Wielkiego, 
            b) szerokość pasa drogowego od 18,0m do 25,0m, 
            c) szerokość jezdni  do 7,0m, 
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            d) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
            e) włączenie się do drogi 2KDG; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
budowa trakcji tramwajowej, 
            c) włączenie się do drogi 3KDG na zasadach prawoskrętu, 
            d) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
57. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 1KDD1; 
2KDD1; 3KDD1; 4KDD1; 5KDD1; 6KDD1  –  tereny  dróg  gminnych . 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego w istniejących granicach, 
            b) szerokość jezdni – 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się  ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
58. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 7KDD; 
8KDD1; 9KDD1; 12KDD1  –  tereny  dróg  publicznych dojazdowych i dróg gminnych . 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego – 12,0m, 
            b) szerokość jezdni – 5,0m 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
59. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 10 KDD1  –  
teren  drogi  gminnej . 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego –  10,0m, 
            b) szerokość jezdni – 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się  ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
60. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 11KDD  –  
teren drogi  publicznej dojazdowej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego –  14,0m, 
            b) szerokość jezdni – 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
            b) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
61. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 13KDD1; 
14KDD1  –  tereny  dróg  gminnych . 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego –  10,0m, 
            b) szerokość jezdni – 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się  ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
62. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 15KDD  –  
teren drogi  publicznej  dojazdowej. 
       1) Ustala się: 
            a)  szerokość pasa drogowego – 18,0m, 
            b) szerokość jezdni –  5,0 ÷ 6,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
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       2) Dopuszcza się: 
           a) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
           b) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
63. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 16KDD1  –  
teren drogi  gminnej . 
       1) Ustala się: 
            a)  szerokość pasa drogowego – 10,0m, 
            b) szerokość jezdni – 5,0m 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się  ustawianie tablic informacyjnych  i reklamowych. 
64. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 17KDD1; 
18KDD1; 19KDD1  –  tereny  dróg  gminnych . 
       1) Ustala się: 
            a) utrzymuje się istniejące szerokości pasów drogowych,  
            b) szerokość jezdni – 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
           a)  remont, przebudowę jezdni, 
           b) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
65. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 20KDD1  –  
teren drogi  gminnej  . 
       1) Ustala się: 
            a) utrzymuje się istniejącą szerokość  pasa drogowego,  
            b) szerokość jezdni w istniejących granicach, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
            d) włączenie do drogi 25KDD; 
       2) Dopuszcza się:  
            a) remont, przebudowę jezdni, 
            b) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
66. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 21KDD  –  
teren drogi  publicznej  dojazdowej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego – 14,0m,  
            b) szerokość jezdni – 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się:  
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
            b) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
67. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 22KDD1  –  
teren drogi  gminnej . 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego – 10,0m, 
            b) szerokość jezdni – 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) regulowanie  długością  drogi  w  zależności  od  przyjętych  rozstrzygnięć   
w  zakresie  scalenia przyległych gruntów i dokonanego podziału, 
            b) likwidację drogi w przypadku zapewnienia dojazdów do wydzielonych działek   
z drogi publicznej, 
            c) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
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68. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 23KDD1  –  
teren drogi  gminnej  . 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego w istniejących granicach, 
            b) szerokość jezdni istniejąca, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się:  
            a) remont, przebudowę jezdni, 
            b) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
69. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 24KDD1  –  
teren drogi  gminnej . 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego – 12,0m, 
            b) szerokość jezdni –  5,0m, 
            c) prowadzenie podziemnej sieci infrastruktury technicznej; 
       2) Dopuszcza się:  
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
            b) ustawianie tablic informacyjnych  i reklamowych. 
70. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 25KDD  –  
teren drogi  publicznej  powiatowej . 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego w istniejących granicach, 
            b) szerokość jezdni  5,0 ÷ 6,0m, 
            c) szerokość pasa drogowego wg rysunku planu,  
            d) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
            b) remont, przebudowę jezdni, 
            c) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych, 
            d) zmianę klasy drogi. 
71. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 26KDD  –  
teren drogi  publicznej dojazdowej ( ul. Warskiego). 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego w istniejących granicach, 
            b) szerokość jezdni  – min. 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
            b) remont, przebudowę jezdni, 
            c) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych.      
72. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 27KDD  –  
teren drogi  publicznej dojazdowej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego – 14,0m, 
            b) szerokość jezdni – min. 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się:  
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
            b) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
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73. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 28KDD  –  
teren  drogi  publicznej dojazdowej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego w istniejących granicach, 
            b) szerokość jezdni  – min. 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się:  
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
            b) remont, przebudowę jezdni, 
            c) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
74. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 29KDD1  –  
teren drogi  gminnej. 
       1) Ustala się: 
            a) dojazd do terenu 16ZP, oraz obsługi terenu  11U, 
            b) szerokość pasa drogowego – 10,0m, 
            c) szerokość jezdni  4,5 ÷ 5,0m, 
            d) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
75. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 30KDD1  –  
teren drogi  gminnej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego w istniejących granicach, 
            b) szerokość jezdni – min. 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) remont, przebudowę jezdni, 
            b) poszerzenie pasa drogowego do – 14,0m, 
            c) włączenie do projektowanego skrzyżowania, 
            d) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
76. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 31KDD1  –  
teren drogi  gminnej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego 12,0 ÷ 14,0m, 
            b) szerokość jezdni – min. 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się:  
            a) remont, przebudowę jezdni, 
            b) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
77. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 32KDD  –  
teren drogi  publicznej dojazdowej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego – 18,0m, 
            b) szerokość jezdni – min. 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się:  
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
            b) remont, przebudowę jezdni, 
            c) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
78. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 33KDD1  –  
teren drogi  gminnej. 
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       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego   10,0 ÷ 12,0m, 
            b) szerokość jezdni – min. 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) regulowanie długością drogi w zależności od przyjętych rozstrzygnięć w zakresie   
dokonanego podziału terenu, 
            b) likwidację drogi w przypadku obsługi całego terenu  od strony ul. Żwirowej, 
            c) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
79. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 34KDD1  –  
teren drogi gminnej . 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego – 12,0m, 
            b) szerokość jezdni – 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się:  
            a) remont i przebudowę drogi, 
            b) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
80. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 35KDD  –  
teren drogi  publicznej powiatowej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego w istniejących granicach, 
            b) szerokość jezdni  5,0 ÷ 7,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) prowadzenie ścieżki rowerowej,  
            b) remont, przebudowę jezdni, ustawianie tablic informacyjnych  i reklamowych, 
zmianę klasy drogi. 
81. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami:  36KDD1; 
37KDD1; 38KDD1; 39KDD1  –  tereny dróg  gminnych . 
       1) Ustala się: 
            a) utrzymanie istniejących dróg dojazdowych, 
            b) szerokość pasa drogowego w istniejących granicach, 
            c) szerokość jezdni w istniejących granicach, 
            d) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
        2) Dopuszcza się:  
            a) remont i przebudowę drogi, 
            b) wykonanie jezdni w szerokości pasa drogowego, 
            c) ustawianie tablic informacyjnych i reklamowych. 
82. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 40KDD1   –  
teren  drogi gminnej . 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego – 8,0m, 
            b) szerokość jezdni – 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się:  
            a) poszerzenie pasa drogowego do 10,0m, 
szerokość jezdni do 5,0m, 
       3) Zakazuje się   ustawianie tablic reklamowych 
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83. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 1KDW  –  
teren drogi  wewnętrznej . 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego   9,0÷12,0m, 
            b) szerokość jezdni – 5,0m, 
            c) prowadzenie podziemnej sieci infrastruktury technicznej; 
       2) Zakazuje się   ustawiania tablic reklamowych. 
84. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 2KDW  –  
teren drogi wewnętrznej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość pasa drogowego – 9,0m, 
            b) szerokość jezdni – 5,0m, 
            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi,  
       2) Zakazuje się  ustawianie tablic reklamowych. 
85. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 3KDW  –  
teren drogi  wewnętrznej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość  pasa drogowego w istniejących granicach, 
            b) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi,  
        2) Zakazuje się  ustawianie tablic reklamowych. 
86. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 4KDW; 
5KDW; 6KDW  –  tereny  dróg  wewnętrznych. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość  pasa drogowego w istniejących granicach, 
            b) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) wykonanie zjazdów w przypadku  wydzielenia nowych działek budowlanych, 
            b) wykonanie przepompowni w pasach drogowych; 
       3) Zakazuje się ustawianie tablic reklamowych. 
87. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 7KDW  –  
teren  drogi wewnętrznej. 
        1) Ustala się: 
            a) szerokość  pasa drogowego  5,0 ÷ 7,0m, 
            b) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi,  
       2) Dopuszcza się likwidację drogi w przypadku włączenia jej do działki budowlanej; 
       3) Zakazuje się ustawianie tablic reklamowych. 
88. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 8KDW  –  
teren  drogi  wewnętrznej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość  pasa drogowego 7 ÷ 9,0m, 
            b) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi,  
       2) Dopuszcza się likwidację drogi w przypadku nie wydzielenia nowych działek  
budowlanych; 
       3) Zakazuje się ustawianie tablic reklamowych. 
89. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 9KDW – teren  
drogi wewnętrznej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość  pasa drogowego 5,0 ÷ 7,0m, 
            b) utrzymanie  dotychczasowego  dojazdu  do  zabudowy -  przedłużenie  drogi  
oznaczonej 29KDD1,  
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            c) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi,  
       2) Dopuszcza się likwidację drogi w przypadku zabezpieczenia dojazdu do zabudowań  
z innego kierunku; 
       3) Zakazuje się ustawianie tablic reklamowych. 
90. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 10KDW  –  
teren  drogi   wewnętrznej. 
       1) Ustala się: 
            a) wykonanie drogi zgodnie z rysunkiem planu, 
            b) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się: 
            a) skrócenia drogi w przypadku uzyskania dojazdu na działkę od strony drogi 7KDD, 
            b) włączenia fragmentu drogi do działki,  o której mowa w lit. „a”; 
       3) Zakazuje się ustawianie tablic reklamowych. 
91. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 11KDW – 
teren  drogi   wewnętrznej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość  pasa drogowego – 9,0m, 
            b) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi,  
       2) Dopuszcza się  zakończenie drogi placem manewrowym w przypadku braku 
połączenia z drogą  4KDL; 
Zakazuje się ustawianie tablic reklamowych. 
92. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 12KDW – 
teren  drogi  wewnętrznej. 
       1) Ustala się: 
            a) szerokość  pasa drogowego wg rysunku planu, 
            b) prowadzenie infrastruktury technicznej podziemnej  w tym oświetlenie drogi, 
       2) Dopuszcza się wydzielenia działki pod słup WN, 
       3) Zakazuje się ustawianie tablic reklamowych. 
93. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 1KX – teren 
pasa  technicznego  dla  prowadzenia  infrastruktury  technicznej. 
       1) Ustala się: 
            a) pas techniczny o szerokości 5,0m, 
            b) prowadzenie w pasie sieci uzbrojenia podziemnego; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) wykorzystanie pasa jako ciągu pieszego, 
            b) dostępność  pasa  na  zasadzie  użyczenia  terenu  dla  właściciela  sieci, oraz  
dalsze użytkowanie jako teren rolny; 
       3) Zakazuje się wykonanie ogrodzenia od strony terenu 1R. 
94. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 2KX – teren 
pasa  technicznego  dla  prowadzenie  infrastruktury  technicznej. 
       1) Ustala się: 
            a) pas techniczny o szerokości  3,0 ÷ 5,0m,  
            b) prowadzenie w pasie sieci uzbrojenia podziemnego; 
       2) Dopuszcza się dostępność pasa na zasadzie użyczenia terenu dla właściciela sieci;  
       3) Zakazuje się  wykonanie ogrodzenia od strony terenów 1ZD; 1ZP,US,U. 
95. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 3KX – teren 
pasa  technicznego dla  prowadzenie  infrastruktury  technicznej. 
       1) Ustala się: 
            a) pas techniczny o szerokości 3,0 ÷ 5,0m,  
            b) prowadzenie w pasie sieci uzbrojenia podziemnego; 
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       2) Dopuszcza się wykonywanie ogrodzenia od strony terenu 31MN. Ogrodzenie ażurowe 
do  wys. 2,0m, 
       3) Zakazuje się wykonanie ogrodzenia od strony terenu 31MN,22ZP,6U wykonywania  
ogrodzenia z  prefabrykowanych elementów betonowych lub żelbetowych, 
96. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 4KX – teren 
pasa  technicznego dla  prowadzenia  infrastruktury  technicznej. 
       1) Ustala się: 
            a) pas techniczny o szerokości 3,0 ÷ 5,0m,  
            b) prowadzenie w pasie sieci uzbrojenia podziemnego; 
       2) Dopuszcza się: 
           a) włączenie do terenu 6U w przypadku nie wprowadzenia w pas sieci uzbrojenia 
podziemnego, 
           b) wykonanie ogrodzenia od strony terenu:31MN. Ogrodzenie ażurowe o wys, do 
2,0m, 
       3) Zakazuje się wykonanie ogrodzenia z  prefabrykowanych elementów betonowych lub 
żelbetowych, 
97. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 5KX – teren 
pasa  technicznego dla  prowadzenia  infrastruktury  technicznej. 
       1) Ustala się: 
            a) pas techniczny o szerokości 3,0 ÷ 5,0m,  
            b) prowadzenie w pasie sieci uzbrojenia podziemnego; 
       2) Dopuszcza się dostępność pasa dla terenu 1U lub 2U, 
98. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 1KP; 2KP                   
– tereny  ciągów  pieszo - rowerowych. 
       1) Ustala się szerokość  ciągu  –  4,50m; 
       2) Dopuszcza się prowadzenie w ciągu sieci uzbrojenia podziemnego; 
       3) Zakazuje się  wykonanie ogrodzenia od strony terenów: 1ZL; 2ZL. 
99. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: 3KP; 4KP; 
5KP  – tereny  ciągów pieszo - rowerowych. 
       1) Ustala się szerokość  ciągu  –  5,0m; 
       2) Dopuszcza się prowadzenie w ciągu sieci uzbrojenia podziemnego; 
       3) Zakazuje się wykonanie ogrodzenia od strony terenów: 20ZP; 21ZP; 1ZP,US. 
100. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 6KP – teren  
ciągu pieszo - rowerowego  –  przejście przez  rz. Kłodawkę . 
       1) Ustala się szerokość  ciągu 3,0 ÷ 5,0m; 
       2) Dopuszcza się prowadzenie w ciągu sieci uzbrojenia podziemnego; 
       3) Zakazuje się wykonanie ogrodzenia od strony terenów:  7ZP; 8ZP; 9ZP; 10ZP; 2R. 
101. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami:7KP; 8KP; 
9KP; 10KP  –  tereny  ciągów pieszo - rowerowych. 
       1) Ustala się szerokość  ciągu  3,0 ÷ 5,0m; 
       2) Dopuszcza się prowadzenie w pasie sieci uzbrojenia podziemnego. 
102. Określa się następujące przeznaczenie dla terenu oznaczonego symbolem: 11KP  –  teren  
ciągu  pieszo – rowerowego. 
       1) Ustala się szerokość  ciągu   5,0 ÷ 6,0m; 
       2) Dopuszcza się prowadzenie w ciągu sieci uzbrojenia. 
103. Określa się następujące przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami: 1E; 2E; 3E; 4E; 
5E  –  tereny pod lokalizację stacji transformatorowych 15/04 kV. 
       1) Ustala się  teren pod lokalizacje stacji o wymiarach  5,0 x 5,0m; 
       2) Dopuszcza się zmianę lokalizacji terenu pod stacje. 
104. Określa się następujące przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami: 1EA; 2EA; 
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3EA; 4EA  – tereny lokalizacji istniejących stacji transformatorowych  15/04 kV. 
       1) Ustala się utrzymać dotychczasową lokalizację stacji transformatorowych;  
       2) Dopuszcza się likwidację stacji. 
105. Określa się następujące przeznaczenie terenu oznaczonego  symbolem: 1EK; 2EK – 
teren strefy  ochronnej linii  napowietrznej 110 kV . 
       1) Ustala się: 
            a) strefę ochronną ograniczonego użytkowania, 
            b) szerokość strefy 11,0m od osi linii w obydwu kierunkach; 
       2) Dopuszcza się: 
            a) zakres użytkowania i zabudowy określi właściciel  sieci,  
            b) zmniejszenie strefy ochronnej. 
106. Określa się następujące przeznaczenie terenu oznaczonego  symbolem: od  1EKS  do  
17EKS  –  teren  lokalizacji  słupa  elektroenergetycznego  linii  napowietrznej  110 kV. 
       1) Ustala się utrzymać dotychczasową lokalizację słupa; 
       2) Dopuszcza się : 
           a) wykonanie remontu, wymianę  lub likwidację słupów, 
           b) wydzielenie działki pod słup. 
107. Określa się następujące przeznaczenie terenu oznaczonego  symbolem: 1TK  –   teren 
lokalizacji  bazowej  stacji  telefonii  komórkowej. 
       1) Ustala się lokalizację stacji telefonii  komórkowej, 
       2) Dopuszcza się zmianę lokalizacji w obszarze terenu 3U. 
108. Określa się następujące przeznaczenie terenu oznaczonego  symbolem: 2TK  –  teren 
lokalizacji  bazowej  stacji  telefonii  komórkowej. 
       1) Ustala się: 
            a) utrzymanie istniejącej lokalizacji stacji telefonii komórkowej, 
            b) dojazd do obsługi stacji.  
       2) Dopuszcza się: 
            a) przebudowę i rozbudowę stacji, 
            b) wykonanie innego dojazdu w ramach terenu 9U. 
109. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: P1; P2; P3;  
P4; P5; P6; P7; P8; P9; P10; P11; P12; P13  – orientacyjne miejsca lokalizacji  przepompowni  
wód  deszczowych. 
        1) Ustala się budowę przepompowni ścieków. 
        2) Dopuszcza się: 
             a) zmianę lokalizacji,  
             b) ogrodzenie terenu, 
             c) usytuowanie w pasie drogowym.  
110. Określa się następujące przeznaczenie dla terenów oznaczonych symbolami: S1, S2, S3, 
S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 –  orientacyjnych miejscach lokalizacji  
separatorów wód deszczowych. 
        1) Ustala się  budowę separatorów  wód deszczowych. 
        2) Dopuszcza się: 
            a) zmianę lokalizacji, 
            b) ogrodzenie terenu.  

 
Rozdział 3 

Przepisy końcowe 
 
 §5.  Ustala  się  stawkę  procentową  służącą  naliczeniu  jednorazowej  opłaty  za  
wzrost  wartości  nieruchomości  w  wysokości  30%. 
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 §6. Uchyla się  uchwałę Nr LXXI/407/98 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.  z dnia 
25 lutego 1998r., w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
w obszarze miasta Gorzowa Wlkp. – obszar nr 1 odcinek ul. Żwirowej oraz uchyla się 
uchwałę Nr LXXI/710/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.  z dnia 27 marca 2002r., w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w Gorzowie Wlkp. na północ od ulicy Myśliborskiej w części terenu 
oznaczonego symbolem 1UT1. 
 
 §7.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 §8.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  30  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia   
w  Dzienniku Urzędowym  Województwa  Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

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

Załącznik nr 2 
                                                                                              do Uchwały Nr XIV/205/2007 
         Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
         z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

ROZSTRZYGNIECIE 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
1. Uwaga wniesiona w dniu 24.10.2006 r. przez Pana Sławomira Oziewicza zam. przy ul. 
Owocowej 32N w Gorzowie Wlkp., dotyczy nieuwzględnienia jego wniosku do planu  
w sprawie ustalenia warunków zagospodarowania jego działki nr 135/4, wprowadzając tam 
funkcję rolniczą lub rekreacyjną z budową stajni, z zamiarem prowadzenia hodowli koni  
i jeździectwa. W złożonej uwadze do projektu planu, Pan S. Oziewicz informuje, że stajnia 
miałaby być dla 4 do 6 koni a ukształtowanie terenu sprzyja lokalizacji proponowanej funkcji. 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona. 
 

UZASADNIENIE. 
 
Przez teren wymienionej działki przebiegają linie wysokiego napięcia 110 kV. Teren ten jest 
położony w bezpośrednim sąsiedztwie rz. Kłodawki, i zgodnie z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Gorzowa Wlkp. teren ten 
przeznacza się pod zieleń parkową co jest związane z pasem ochronnym rz. Kłodawki  
W projekcie planu miejscowego wprowadzono następujące ustalenia: teren zieleni 
urządzonej, sportu i rekreacji z dopuszczeniem budowy urządzeń sportowych wraz  
z obiektami obsługującymi te urządzenia.  
Wprowadzenie hodowli koni wraz z budową stajni oraz innymi urządzeniami z tym 
związanymi (np. płyta obornikowa czy wybiegi dla koni) w tym terenie odbiega od ustaleń 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Gorzowa Wlkp., 
jest ściśle związane z funkcją rolniczą. Ponadto lokalizację tej funkcji ogranicza położenie 
działki: z jednej strony – od ul. Owocowej zabudowa mieszkaniowa a z drugiej strony  
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rz. Kłodawka oraz powierzchnia tej działki, która wynosi ca 0,48 ha. 
 
2.  Uwagi wniesione przez Panią Leokadię Gabryniewską zam. przy ul. Skromnej 4/6: 
Uwagą wniesioną w dniu 26.10.2006 r. dotyczącą działek nr 198/5 i 198/7 stanowiących jej 
własność: 
a) wnosi o zaniechanie prowadzenia drogi o symbolu 7KDL przez działkę 198/5  
i prowadzenie tej drogi w oddaleniu od działek budowlanych. 
b) wnosi o rozważenie korekty przebiegu tej drogi ze względu na różnice poziomu terenu  
i charakter podłoża gruntowego. Droga 7KDL prowadzona jest po najniższej warstwicy  
a projektowany zbiornik 2WS zlokalizowano na obszarze położonym na poziomie wyższym 
w stosunku do drogi. 
c) wnosi o rezygnację z funkcji usługowej i sportowej oznaczonej symbolami: 3U  
i 22ZP,US,U zlokalizowanej w obniżeniu terenowym pomiędzy ul. Owocowa i Żwirową. 
“Zabudowa dochodząca w tym obszarze do 50% powierzchni terenu zniszczy nieodwracalne 
walory krajobrazowe w tej części miasta”. 
d) wnosi o dopuszczenie uzupełnienia zabudowy terenu 35MN o budynki i obiekty związane 
z uzupełnieniem zabudowy mieszkaniowej, jak wiaty, oczka wodne, altany etc. 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 
 

UZASADNIENIE. 
 
od a i b) Projektowana droga 7KDL została poprowadzona w najniższych punktach terenu ze 
względu na potrzebę uzbrojenia przyległych terenów budowlanych w sieć kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. Wszelkie odstępstwo od wytyczonej trasy związane jest  
z koniecznością wprowadzenia przepompowni na wody deszczowe i ścieki sanitarne. 
ad c) Wprowadzenie zieleni parkowej, usług sportu i funkcji usług w tym obszarze zgodne 
jest z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
ad d) Wymienione obiekty są elementami małej architektury i ustalenia projektu planu, dla 
terenu oznaczonego symbolem 35MN dopuszczają “budowę obiektów małej architektury”. 
 
3. Uwaga wniesiona w dniu 3 stycznia 200 r. przez Pana Jana Rynkiewicza, zam. przy 
ul.Owocowej 2a w Gorzowie Wlkp., dotyczy uwzględnienia w projekcie planu zapisu 
dotyczącego wprowadzenia usług sportowych (kort tenisowy przykryty balonem) na działce 
nr 168. 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona. 
 

UZASADNIENIE. 
 
Z uwagi na uwarunkowania oraz przeznaczenie terenu na funkcje zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, oznaczonej w planie symbolem 30MN. Nie przewiduje się budowy usług 
sportu i rekreacji. 
 
4.  Uwaga wniesiona w dniu 21.05.2007 r. przez Państwo Danutę i Jana Madeja, zam. przy ul. 
Ściegiennego 5b/7 w Gorzowie Wlkp. dotyczy zmiany zapisu w studium w celu 
wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze działki nr 97 przy ul. 
Owocowej oraz wnoszą o przeniesienie pasa technicznego oznaczonego symbolem 1KX  
i przepompowni oznaczonej symbolem P1 na granicę z działką 94/2. 
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Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona. 
 

UZASADNIENIE. 
 
Pierwsza część uwagi nie dotyczy projektu planu, będzie rozpatrzona przy procedurze 
sporządzania zmiany Studium, natomiast proponowane przeniesienie pasa technicznego  
i przepompowni byłoby uzasadnione w przypadku wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej 
na działkę nr 97 na co w tej chwili nie pozwalają ustalenia Studium. 
 
5.  Uwaga wniesiona w dniu 14.05.2007 r. przez Pana Romana Grendę zam. Chwalęcicach 
przy ul. 
Lipowej 27 dotyczy zmiany Studium w zakresie przeznaczenia nieruchomości oznaczonej  
nr 82 z funkcji rolnej na funkcję zabudowy mieszkaniowej. 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona. 
 

UZASADNIENIE. 
 
Uwaga nie dotyczy projektu planu. Jest to wniosek do zmiany Studium i będzie rozpatrzony 
przy procedurze sporządzania zmiany Studium. 
 
6.  Uwaga wniesiona w dniu 21.03.2007 r. przez Pana Jerzego Fiedorowicza zam. przy  
ul. A. Fredry 13a/4 Gorzowie Wlkp. dotyczy wpisanie, dla działki nr ewid. 79/3 , funkcji 
zabudowy siedliskowej. Zamierza prowadzić uprawę kwiatów i drzew ozdobnych. 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga nieuwzględniona. 
 

UZASADNIENIE. 
 
Przedmiotowa działka położona jest w terenie, który przeznaczony jest w projekcie planu pod 
zabudowę mieszkalnictwa jednorodzinnego, oznaczona symbolem 7MN. Proponowana 
funkcja zabudowy siedliskowej jest funkcja rolniczą i jej realizacja byłaby uciążliwa dla 
sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej. W projekcie planu wyznaczono tereny pod funkcje 
rolnicze oraz funkcje zabudowy zagrodowej. 
 
Uwagi wniesione w dniu 13 czerwca 2007 roku, przez: 
     a)  Panią Leokadię Gabryniewską zam. przy ul. Skromnej 4/6, w Gorzowie Wlkp. 
     b)  Pana Ireneusza Mackiewicza zam.  Przy ul. Owocowej 11, w Gorzowie Wlkp. 
są identyczne w treści: stwierdzają, że w w sąsiedztwie terenu oznaczonego 7KDL, 38MN  
i 39MN  znajduje się naturalne obniżenie terenu, w którym po opadach deszczowych 
gromadzi się woda – uznają to za naturalny zbiornik wodny a plan nie wskazuje lokalizacji 
zbiorników retencyjnych wody w przypadku przekroczenia ilości wód opadowych. 
Zakładają, że realizacja planu spowoduje zasypanie tego zbiornika, co spowoduje zaburzenie 
gospodarki wodnej, może spowodować “podtopienie terenów i destrukcję projektowanego 
zainwestowania”.   
Według składających uwagi, sposobem na uniknięcie wymienionych zagrożeń byłaby korekta 
przebiegu drogi 7KDL poprzez poprowadzenie jej po terenie oznaczonym symbolami: 38MN 
i 39MN. Wnoszą o “uwzględnienie w planie naturalnego zbiornika wód”.  
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Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 
 

UZASADNIENIE. 
 
W projekcie planu wprowadzono ustalenia odnośnie infrastruktury technicznej miedzy innymi 
w zakresie kanalizacji deszczowej. W projekcie planu  wskazuje się miejsca lokalizacji 
zbiorników wodnych, które mogą spełniać funkcje zbiorników retencyjnych wody. 
Nadmienić należy, że uwaga Pani L. Gabryniewskiej złożona do projektu planu przy 
pierwszym włożeniu nie została przyjęta – pkt 2 rozstrzygnięcia. Projekt planu przewiduje 
przebieg projektowanej drogi 7KDL tworząc skrzyżowanie z drogą 27KDD. Skrzyżowanie 
tych dróg zlokalizowane jest na działce Pani L. Gabryniewskiej, przewidzianej do wykupu  
i stanowiącej jej własność. Przebieg drogi jest rozwiązany w sposób optymalny dla 
planowanego zagospodarowania tego obszaru, dlatego też uwagi nie mogą być uwzględnione. 
  

Załącznik Nr  3 
         do Uchwały Nr XIV/205/2007 
         Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
         z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych dotyczące terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa w rejonie ul. Owocowej. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) Rada Miasta 
Gorzowa Wlkp. rozstrzyga co następuje: 
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych 
potrzeb mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zadania własne 
gminy: 

1) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej, 
realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), zgodnie z planami rozwoju. 

2) w zakresie wykupu działek i odszkodowań za budynki– przewiduje się jako zadanie 
realizowane ze środków miasta, kredytów, obligacji komunalnych, środków 
pomocowych i innych - szacunkowy koszt  wykupu 7 590 000,-zł 

3) wydatki związane z realizacją stanowisk archeologicznych przewiduje się jako 
zadanie realizowane ze środków miasta, kredytów, obligacji komunalnych, środków 
pomocowych i innych - szacunkowy koszt 4 680 000,-zł 

4) wydatki związane z wykonaniem wycen przewiduje się jako zadanie realizowane ze 
środków miasta, kredytów, obligacji komunalnych, środków pomocowych i innych - 
szacunkowy koszt 30 000,-zł 

5) w zakresie wodociągów i kanalizacji sanitarnej: 
 a) budowa sieci wodociągowej -  budowę sieci przewiduje się jako zadanie realizowane ze     
środków miasta, kredytów, obligacji komunalnych, środków pomocowych i innych - 
szacunkowy koszt budowy 6 148 000,-  zł 
b) budowa sytemu kanalizacji sanitarnej - budowę systemu kanalizacji wraz z budową 
urządzeń kanalizacji sanitarnej przewiduje się jako zadanie realizowane ze środków miasta, 
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kredytów, obligacji komunalnych oraz środków pomocowych - szacunkowy koszt 8 108 000,-
zł 
c) budowa sytemu kanalizacji deszczowej - budowę systemu kanalizacji wraz z budową    
    urządzeń kanalizacji sanitarnej przewiduje się jako zadanie realizowane ze środków  
    miasta, kredytów, obligacji komunalnych oraz środków pomocowych - szacunkowy koszt  
    9 045 500,-  zł, 

6) w zakresie realizacji infrastruktury drogowej: 
a) budowa dróg publicznych głównych  3KDG i 4KDG  jako zadanie realizowane ze          
środków własnych miasta, kredytów, obligacji komunalnych oraz środków pomocowych,-       
szacunkowy koszt wynosi  9 204 000,-  zł, 
b) droga  1KDGa – wykonanie dwóch rond  jako zadanie realizowane ze środków własnych            
  miasta, kredytów, obligacji komunalnych oraz środków pomocowych - szacunkowy koszt     
  wynosi  1 200 000,-  zł, 
c) budowa dróg publicznych lokalnych 1-8 KDL  jako zadanie realizowane ze środków     
własnych miasta, kredytów, obligacji komunalnych oraz środków pomocowych    
szacunkowy koszt wynosi  9 221 000,-  zł, 
d) wykonanie dróg publicznych klasy dojazdowej 1-34 KDD, 40 KDD oraz dróg 
wewnętrznych KDW   jako zadanie realizowane ze środków własnych miasta, kredytów, 
obligacji komunalnych oraz środków pomocowych- szacunkowy koszt wynosi: 
11 665 000,-  zł, 
 budowa ciągów pieszych – 1-11 KP jako zadanie realizowane ze środków własnych miasta, 
kredytów, obligacji komunalnych oraz środków pomocowych  szacunkowy koszt wynosi 474 
000,- zł 
2. Kwoty przewidziane na realizację inwestycji mogą ulegać zmianie w zależności od 
aktualnych stawek rynkowych i zastosowanej technologii. 
3. Nabycie gruntów pod drogami może zostać zrealizowane drogą zamiany na inny grunt  
o zrównoważonej wartości.  
§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1: 
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i prawem ochrony środowiska. 
2. Sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem 
techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile 
nie nastąpi naruszenie ustaleń planu. 
3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych  
w § 1, będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
 

Poz. 1068 
 

Uchwała Nr XIV/206/2007 
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji 
autobusowej i  tramwajowej  na rok 2007 dla  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji  

w Gorzowie Wlkp. 
 

Na podstawie art.174  ust.1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia  



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8  (164) / 2007 

 

 

123

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) uchwala 
się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr IV/44/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  29 grudnia 2006 

roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej  
i tramwajowej, na rok 2007, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 1 dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej na: 
 

- trakcja autobusowa  -   1,78 zł/wozokm 
- trakcja tramwajowa -   2,40 zł/wozokm  

 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gorzowa Wlkp. . 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 roku. 

Przewodniczący Rady Miasta 
  
                                                                                                            Robert Surowiec 

Poz. 1069 
 

Uchwała Nr XIV/207/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 
zmieniająca uchwałę 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 9ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) uchwala się co 
następuje: 
 
 § 1. W uchwale Nr LIX/671/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 października 
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. zmienionej uchwałą Nr LXXII/869/2006 z dnia 28 
czerwca 2006r. Wprowadza się następujące zmiany: 
 
 Zmianie ulega §1 pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie: 
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 według zajmowanego elementu w złotych 

Zastrzeżone wydzielone  
Stanowiska postojowe 
            (koperty) 

 
 
Kategoria 
drogi 
 
 

 
Ogródki 
sezonowe  
i  witryny 
 

 
Handel  
sezonowy 
 

 
Schody, 
podjazdy 
 

 w  SPP Poza SPP 

Cele 
rekreacyjne  
i ogrodnicze 

 
 
     Inne 

Handel  w 
Przejściach 
podziemnych 
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Krajowe 0,40  2,00  0,07    1,00   0,50    0,02    0,50   0,10 
Wojewódzkie 0,40  2,00  0,07      1,00   0,50    0,02    0,50   0,10 
Powiatowe 0,40  2,00  0,07    1,00   0,50    0,02    0,50   0,10 
Gminne 0,40  2,00  0,07    1,00   0,50    0,02    0,50   0,10 
 
 

§ 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 i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
Poz. 1070 

 
Uchwała Nr XIV/208/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 czerwca 2007r. 

 
w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 

Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej 97 
 

Na podstawie art. 40 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami), uchwala się 
co następuje: 

 
§ 1. Rada Miasta uchwala Regulamin Porządkowy Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej 97. 
 
§ 2. Schronisko dla Zwierząt w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 97 jest 

własnością Gminy – Miasto Gorzów Wlkp. 
 
§  3. W imieniu Miasta Gorzowa Wlkp. Schroniskiem zarządza „Administrator”. 
 
§ 4. Schronisko zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Gorzowa 

Wlkp. oraz prowadzi działania zmierzające do zmniejszenia ilości bezdomnych zwierząt na 
terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Rozdział I Podstawowe zadania  
 

§ 5.1. Podstawowe zadania Schroniska dla Zwierząt w Gorzowie Wlkp.: 
1) Zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku właściwych warunków bytowania - 
zgodnych z ich podstawowymi potrzebami oraz właściwej opieki weterynaryjnej. 
2) Współdziałanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zwalczaniu wścieklizny i innych 
zaraźliwych chorób zwierzęcych. 
3) Oddawanie zwierząt właścicielom lub osobom pragnącym posiadać zwierzę, na warunkach 
określonych w V rozdziale niniejszego regulaminu. 
4) Współdziałanie z Miastem Gorzów Wlkp., Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami  
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z siedzibą w Gorzowie Wlkp. oraz organizacjami społecznymi, działających w celu 
kształtowania świadomości mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. w zakresie 
odpowiedzialnego stosunku do zwierząt i należytego wypełniania obowiązków przez 
właścicieli zwierząt. 
2. Wnioski i skargi w sprawie funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt w Gorzowie Wlkp. 
przyjmuje Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. 
ul. Drzymały 44-45 . 
 
Rozdział II Przyjmowanie zwierząt do Schroniska  
 

§ 6.1  Do schroniska zostaje przyjęty każdy doprowadzony pies. Zwierzęta, które 
okaleczyły człowieka lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że zwierzę jest zarażone 
wścieklizną zostaje poddane obserwacji i kwarantannie w schronisku.  
2. Właściciel lub inna osoba oddająca zwierzę do schroniska zobowiązana jest do: 

1) okazania dowodu osobistego, w celu ustalenia miejsca zameldowania, 
2) przekazania książeczki zdrowia zwierzęcia lub zaświadczenia potwierdzającego datę 

ostatniego szczepienia przeciwko wściekliźnie, 
3) uiszczenia stosownej opłaty zgodnej ze stawkami opłat i cennikiem usług, 
4) podpisania oświadczenia (załącznik nr 1) 
5) udzielenia informacji dotyczących zwierzęcia, a mianowicie: powód oddania, stan 

zdrowia i przebyte choroby oraz cechy charakteru, co ułatwi dalsze postępowanie ze 
zwierzęciem.  

3. Schronisko przyjmuje zgłoszenia dotyczące zwierząt telefoniczne  lub osobiście  
w siedzibie Schroniska przy ul. Fabrycznej 97 w Gorzowie Wlkp. 
1) informacje o psach i kotach, które uległy wypadkowi ulicznemu przekazywane są do 
Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. lub bezpośrednio do 
schroniska, 
2) wszelkie informacje dotyczące bezdomnych zwierząt oraz okoliczności dotyczących 
zdarzeń z nimi związanych zgłaszane przez mieszkańców Gorzowa Wlkp. przekazywane są 
do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu  Miasta w Gorzowie Wlkp. lub bezpośrednio 
do schroniska 
4. Zwierzęta przyjmowane są przez administratora schroniska lub przez wyznaczonego przez 
niego pracownika. 
5. Każde zwierzę przyjęte do schroniska zostaje wpisane do rejestru  
z uwidocznieniem daty przyjęcia, danych osoby doprowadzającej, okoliczności, w jakich 
znaleziono zwierzę i innych uwag. 
6. Kierownik schroniska, a w czasie jego nieobecności pracownik przez niego wyznaczony, 
dokonuje oględzin doprowadzonego zwierzęcia, a w przypadku potrzeby wzywa lekarza 
weterynarii, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu ze zwierzęciem. 
7 .Zwierzęta przyjmowane do schroniska zostają zarejestrowane i poddawane są 14-dniowej 
kwarantannie w oddzielnym pomieszczeniu. 
8.  Zwierzęta chore umieszczane są w oddzielnym pomieszczeniu. 
9. Suki z cieczką umieszczane są, w miarę możliwości, w oddzielnych boksach. 
 
Rozdział III Przetrzymywanie zwierząt w schronisku i ich wydawanie 

§ 7. 1.  Doprowadzone zwierzęta do schroniska podlegają badaniom klinicznym.  
W zależności od źródła ich pochodzenia i posiadanej dokumentacji poddaje się je 
dezynsekcji, odrobaczeniu i szczepieniu przeciwko chorobom wirusowym oraz przeciwko 
wściekliźnie 
2. Czynności wymienione w ust. 1 nie dotyczą zwierząt: 
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1) zaraźliwie chorych, 
2) po wypadkach, nie rokujących nadziei na wyzdrowienie, 
3) starych, niedołężnych, cierpiących – bez szans na adopcję, 
4) bardzo agresywnych, stwarzających zagrożenie dla ludzi i zwierząt.   

3. Zwierzęta wymienione w ust. 2 podlegają uśpieniu, na wyraźne zalecenie lekarza 
weterynarii. 
4. Uśpienia zwierząt, o których mowa w ust. 3, dokonuje lekarz weterynarii w sposób 
humanitarny, zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie schroniska bez obecności osób 
postronnych i innych zwierząt. Fakt i przyczynę uśpienia zwierzęcia odnotowuje w rejestrze 
zwierząt padłych i poddanych eutanazji.  
5. Właściciel zwierzęcia ma prawo do jego odebrania pod warunkiem udowodnienia 
własności i opłacenia kosztów pobytu w schronisku, zgodnie z cennikiem usług 
świadczonych przez schronisko. 
 6. Zwierzęta przebywające w schronisku mogą być oddawane nowym właścicielom nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia do schroniska. W wyjątkowych 
sytuacjach, wg decyzji administratora schroniska, zwierzęta mogą być oddawane nowym 
właścicielom przed upływem 14 dni pod warunkiem, że osoba nabywająca zwierzę złoży na 
piśmie zobowiązanie zwrotu zwierzęcia w przypadku zgłoszenia się w ciągu 14 dni, od dnia 
przyjęcia zwierzęcia do schroniska, osoby posiadającej prawo do tego zwierzęcia.   
7. Zwierzęta mogą być wydawane właścicielom lub nowo nabywającym po zaszczepieniu 
przeciwko wściekliźnie i po zbadaniu przez lekarza weterynarii.   
8. Osoba nabywająca zwierzę zobowiązana jest do: 
1) przedstawienia dowodu tożsamości celem ujęcia jej w rejestrze osób biorących zwierzęta 
do adopcji, 
2) potwierdzenia własnoręcznym podpisem faktu adopcji w rejestrze zwierząt przyjętych do 
Schroniska, 
3) podpisania umowy adopcyjnej – zobowiązania dotyczącego sprawowania właściwej opieki 
nad zwierzęciem (załącznik nr 2) 
4) podpisanie zgody na umieszczenie danych właściciela w ewidencji papierowej lub 
elektronicznej właścicieli zwierząt. Dotyczy to przypadku adopcji zwierzęcia  posiadającego 
wszczepiony mikroprocesor, 
5) uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. 
9. Schronisko wydaje, osobie biorącej zwierzę do adopcji, potwierdzenie zapłaty na 
kwitariuszu przychodowym (druk KP) 
10. Zasady wydawania zwierząt oraz stawki opłat za usługi schroniska muszą być 
wywieszone na tablicy informacyjnej schroniska w widocznym miejscu. 
11. W celu ograniczenia ilości bezdomnych psów i kotów schronisko może prowadzić ich 
sterylizację, w miarę posiadanych środków. 
12. Nie wolno wydawać zwierząt: 

1) osobom , które nie ukończyły 18 roku życia, 
2) chorych, z wyjątkiem przypadków , gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt, 
3) w okresie poporodowym suk lub kotek karmiących, jak również szczeniąt (kociąt) 

przed ukończeniem 8 tygodnia życia, za wyjątkiem przypadku wyrażenia przez 
nabywcę chęci zabrania całego miotu wraz z matką, 

4) osobom nie posiadającym odpowiedniego sprzętu do zabezpieczania zwierzęcia. Dla 
psów: smyczy, obroży i kagańca. Dla kotów :koszyka lub torby. 

5) osobom wskazującym na spożycie alkoholu. 
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Rozdział IV Czystość i zabezpieczenie weterynaryjne 
 

§ 8. 1. W celu zachowania w schronisku właściwych warunków sanitarnych, należy 
1) usuwać nieczystości i poddawać boksy bieżącej i okresowej dezynfekcji, 
2) poddawać zwierzęta dezynsekcji w razie potrzeby, 
3) stosować u zwierząt chorych wskazane przez lekarza weterynarii leki  
i zabiegi, 
4) karmić zwierzęta zgodnie z ich podstawowymi potrzebami i zapewnić im stały dostęp do 
wody, 
§ 9. 1 Lekarz weterynarii prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami. 
2.Odkażanie i dezynfekcja w schronisku odbywają się wg szczegółowej instrukcji 
Powiatowego Lekarza Weterynarii. Za przestrzeganie tej instrukcji odpowiadają administrator 
schroniska i lekarz weterynarii. 
3. Lekarz weterynarii opracuje instrukcje (wytyczne) dotyczące pielęgnacji, żywienia oraz 
odkażania i dezynfekcji. Za ich przestrzeganie odpowiedzialny jest lekarz weterynarii  
i administrator schroniska. 
 
Rozdział V Ceny i opłaty za usługi świadczone w schronisku 
 

§ 10. 1. O wysokości cen  usług świadczonych przez schronisko postanawia Rada 
Miasta w Gorzowie Wlkp., na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997r, poz. 43, z późniejszymi zmianami). 
2. Stawki opłat i cennik usług  schroniska oraz zasady wydawania zwierząt muszą być 
wywieszone w widocznym miejscu w schronisku.  
3. Za dokonywane w schronisku wpłaty wydawane są pokwitowania (kwitariusz 
przychodowy - KP). 
4. Wpłaty za usługi świadczone przez schronisko stanowią dochód Gminy – Miasta Gorzowa 
Wlkp., która finansuje utrzymanie schroniska.  
 
Rozdział VI Personel schroniska  
 

§ 11.1. Personel schroniska stanowią Administrator schroniska i opiekunowie 
zwierząt. 
2. Administrator schroniska kieruje pracą schroniska i jest odpowiedzialny za jego 
prawidłowe funkcjonowanie. 
3. Wszyscy pracownicy schroniska muszą odznaczać się wybitnie przyjacielskim stosunkiem 
do zwierząt i wykazywać humanitaryzm w stosunku do zwierząt schroniskowych 
znajdujących się w nowych warunkach i często z tego powodu rozdrażnionych lub 
apatycznych. Swoim zachowaniem w stosunku do zwierząt pracownicy schroniska muszą 
dawać przykład humanitaryzmu. 
4. Stwierdzone nieprawidłowe obchodzenie się ze zwierzęciem jest ciężkim naruszeniem 
podstawowych obowiązków służbowych i spowoduje odpowiednie sankcje w stosunku do 
pracownika, u którego stwierdzono tego rodzaju zachowanie. 
5. Na terenie Schroniska dopuszcza się możliwość współpracy w ramach tzw. Wolontariatu 
zgodnie z opracowanym regulaminem, będącym  załącznikiem nr 3 do niniejszego 
regulaminu. 
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Rozdział VII Przepisy porządkowe 
 

§ 12. 1.Schronisko przyjmuje interesantów w od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem 
dni świątecznych) w godzinach od 900 do 1700.  
(Informacja o godzinach przyjęć musi być wywieszona w widocznym miejscu). 
2. Osobom nietrzeźwym wstęp na teren schroniska jest zabroniony. 
3. Osobom odwiedzającym i interesantom zabrania się: 
1) zbliżania do zwierząt bez asysty obsługi schroniska 
2) karmienia zwierząt, w przypadku przyniesienia produktów dla zwierząt należy je przekazać 
obsłudze schroniska za pokwitowaniem. 
3) drażnić zwierząt. 
4. Zezwala  się na zabawę i spacery ze zwierzętami wytypowanymi przez lekarza weterynarii. 
W tym przypadku niezbędne jest zabezpieczenie zwierzęcia przed ucieczką (dla psa obroża, 
smycz i kaganiec) 
Osoba zabierająca zwierzę ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez 
powierzone jej zwierzę. 
 
Rozdział VIII Przepisy końcowe  
 

§ 13. 1 Administrator zobowiązany jest umożliwić przedstawicielom Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami w Polsce – posiadającymi upoważnienie wydane przez właściwy 
Zarząd – przeprowadzenie społecznej kontroli schroniska w zakresie humanitarnego 
obchodzenia się ze zwierzętami. 
2. Czynności zlecone przez Inspekcję Weterynaryjną określają odrębne przepisy. 
3. Zezwala się Administratorowi na prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi 
jednostkami o podobnym profilu działania oraz organizacjami społecznymi zajmującymi się 
światem zwierząt i ochroną przyrody. 
4. Dokumenty ewidencyjne prowadzone przez schronisko przechowuje się przez okres 5 lat. 

 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
                  Robert Surowiec 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/208/2007 
Rady  Miasta Gorzowa Wlkp. 

        z dnia 27 czerwca 2007r. 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Ja niżej podpisany /a/ - .................................................................................................. 
 
zamieszkały /a/ - ............................................................................................................ 
 
nr dowodu osobistego - ................................................................................................. 
 
oświadczam, że 
 
1.   Jestem właścicielem oddawanego / przywiezionego/ znalezionego*) w  dniu............       
 
      do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp.  psa / kota*) - ...... szt.                                
 
      w wieku ................  rasy -  ....................................   maści - ................................... 
 
      znaki szczególne - ................................................................................................... 
 
2.  Oddając zwierzę do schroniska zrzekam się wszelkich praw do niego  i wyrażam zgodę na 
natychmiastowe oddanie go nowemu właścicielowi. 
 
 
 

.................................................... 
         podpis właściciela zwierzęcia  

lub osoby, która przywiozła zwierzę 
 
 
 
 
 
 

........................................................... 
podpis osoby przyjmującej zwierzę 

 
*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/208/2007 
Rady  Miasta Gorzowa Wlkp. 

        z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

Gorzów Wlkp., dnia ............................... 
 

UMOWA ADOPCYJNA nr …… 
 
 
Imię i nazwisko - ..................................................................................................................................... 
 
Adres - ..................................................................................................................................................... 
 
Seria i numer dowodu osobistego - ...................................................................................................... 
 
Wpłacam na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Gorzowie Wlkp. za adopcję psa/kota sumę ....................  
 
PLN, nr dowodu wpłaty (KP)………………… .  
 
Przyjmuję do wiadomości, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność  
 
karna na podstawie ustawy o Ochronie Zwierząt  z dnia 21.08.1997 roku. 
 
Płeć - ................................................................. rasa - ..................................................................... 
 
Cechy szczególne - ................................................................................................................................. 
 
Imię - ..................................................................... nr rejestru - .......................................................... 
 
Administrator schroniska wraz z Inspektorami Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Gorzowie 
Wlkp. zastrzegają sobie prawo przeprowadzenia inspekcji w nowym miejscu pobytu adoptowanego 
zwierzęcia i zabrania go z powrotem do schroniska w razie stwierdzenia nieodpowiednich 
warunków. Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową kupna-sprzedaży. 
ZOBOWIĄZUJE SIĘ: 
1. Zapewnić zwierzęciu wyżywienie, wodę i schronienie oraz utrzymywać w granicach mojej 
posiadłości, nie wypuszczając swobodnie na tereny otwarte bez dozoru. 
2. Zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem i numerem telefonu. 
3. Zarejestrować zwierzę we właściwym urzędzie oraz zapewnić mu staranną opiekę 
medyczno-weterynaryjną, a szczególnie obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie. 
4. Nie trzymać psa na łańcuchu, o ile miałby to być jedyny sposób jego życia. 
5. Traktować adoptowane zwierzę z należytym mu szacunkiem. 
6. Nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym lub jakimkolwiek innym. 
7. Nie odsprzedawać i nie przekazywać w charakterze prezentu ani towaru wymiennego. 
8. Odprowadzenie adoptowanego zwierzęcia w ciągu 14 dni, gdyby mi ono nie odpowiadało. 
   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
.........................................      ............................................ 
                             
podpis pracownika schroniska                                                               podpis osoby adoptującej 
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/208/2007 
Rady  Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 czerwca 2007r. 

 
REGULAMIN  WOLONTARIATU 

1. Do schroniskowego wolontariatu mogą należeć jedynie osoby: 
- pełnoletnie, lub mające ukończone 16 lat za pisemną zgoda rodziców lub 

opiekunów, 
- deklarujące opiekę nad zwierzętami w cyklu długofalowym, z określoną 

częstotliwością , wskazaniem konkretnych dni wizyt i gotowością do 
odbywania przeszkoleń organizowanych przez schronisko, 

- kochające zwierzęta, 
- wpisane do rejestru wolontariuszy Schroniska  

2. Wolontariusze angażowani są w ramach ogłaszanego naboru, który realizowany jest 
zgodnie z potrzebami schroniska, nie częściej jednak niż raz na kwartał. Weryfikacje 
odbywają się na podstawie wypełnionych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej. 
3.Wolontariusz wykonuje zlecone czynności w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt lub w  
innym wskazanym miejscu.  
4. Wolontariusz przebywając na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ma obowiązek:  

- każdorazowego wpisywania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy na liście 
obecności,  

- potwierdzenia wykonania czynności przez osoby do tego wyznaczone, 
- przestrzegania przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa oraz poleceń 

administratora schroniska i innych osób uprawnionych  
- wykonywania czynności związanych z opieką nad zwierzętami oraz 

utrzymaniem czystości na terenie obiektu i zapewnienie zwierzętom 
odpowiednich warunków bytowych zlecanych przez administratora schroniska, 
lekarza weterynarii lub innego uprawnionego pracownika 

- wykonywania innych czynności związanych z funkcjonowaniem schroniska.  
5. Zlecane wolontariuszom czynności, związane z opieka nad zwierzęciem to  
w szczególności: 

- Opieka nad psami polegająca na wyprowadzaniu ich na spacery i na stosownej 
w tym czasie socjalizacji i zabawie. Spacer- (poza przyjemnością dla psa) ma 
mieć także wymiar poznawczy dla opiekuna i wychowawczy dla 
podopiecznego. Ponadto wskazana jest także pomoc w pielęgnacji 
kosmetyczno – higienicznej zwierzęcia – o ile jest taka potrzeba. 

- Opieka nad kotami – polega na bezpośrednim kontakcie poprzez czynności 
porządkowe , kosmetyczno-higieniczne , karmienie i zabawę. Wskazana jest 
także obserwacja zachowań zwierząt w celu zapoznania ich temperamentów  
i nawyków 

6. Zlecane wolontariuszom czynności związane z utrzymaniem czystości na terenie obiektu    
i zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków bytowych mogą polegać w szczególności 
na:  

- sprzątaniu boksów i pomieszczeń dla zwierząt,  
- sprzątaniu innych pomieszczeń i korytarzy,  
- myciu misek zwierząt. 

7. Wolontariusze nie mogą bez zgody administratora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
lub upoważnionego pracownika wyprowadzać zwierząt z boksów i wykonywać zabiegów 
pielęgnacyjnych.  
8. Wolontariusze zobowiązani są do udziału w akcjach organizowanych przez TOZ oraz 
administratora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.  
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9. Wolontariusz może zostać skreślony z rejestru wolontariuszy Schroniska w przypadku:  
- rezygnacji / pisemnej lub ustnej /,  
- nie podjęcie wskazanych czynności na rzecz  Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt lub nieusprawiedliwiona nieobecność na 3  ustalonych dyżurach  
- dopuszczenia się na terenie Schroniska zachowania rażąco sprzecznego  

z zasadami bezpieczeństwa lub naruszającego porządek prawny.  
Bieżące informacje oraz ogłoszenia dotyczące funkcjonowania pracy wolontariatu znajdować 
się będą na tablicy ogłoszeń w Schronisku na ul. Fabrycznej 97, na stronie internetowej 
www.schronisko.gorzow.prv.pl oraz w siedzibie TOZ przy ul. Drzymały 26.  
 

http://www.schronisko.gorzow.prv.pl/
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/208/2007 
Rady  Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 czerwca 2007r. 

 
FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY WOLONTARIATU 

 
Imię i nazwisko -............................................................................................................. 
Data urodzenia-............................................................................................................... 
Adres domowy, tel. e-mail-............................................................................................. 
Adres szkoły/ zakładu pracy-.......................................................................................... 
Nazwisko, adres, tel. kontaktowy opiekuna rodzica-...................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 

OŚWIADCZENIE/ ZGODA 
Wyrażam zgodę na  wykonywanie pracy wolontariusza przez syna/córkę na rzecz 
bezdomnych zwierząt oraz zapoznałam/łem się z obowiązującym regulaminem wolontariatu 
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. 
   
Przeciwwskazania do pracy na rzecz bezdomnych zwierząt : 
/ uczulenia, alergia, choroby itp. ) 
 □ brak 
 □ są : …………………………………………………………………………………………… 
 
           …………………………………………
                       /czytelny podpis rodzica opiekuna/ 
Czynności, które wolontariusz chciałby wykonywać w pierwszej kolejności : 
 Ważne ! proszę starannie zakreślić. 
□na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Fabryczna 97 /osoby  pełnoletnie, osoby  
pow.16 roku życia- za zgodą rodzica/opiekuna / 
   - sekcja pielęgnacyjno-sanitarna 
□czynności związane z pracą na schronisku  
    - sekcja  prac biurowych, aktualizowanie zdjęć zwierząt do adopcji wraz z opisami 
□udział w akcjach organizowanych przez TOZ i schronisko 
    - sekcja adopcyjna 
□uczestnictwo w propagowaniu wolontariatu na rzecz bezdomnych zwierząt 
    - sekcja promocji,  
 
Dodatkowe umiejętności : 
 
……………………………………………………………………………………………….... 
Jakie są twoje oczekiwania odnośnie pracy na rzecz bezdomnych zwierząt? 
 
…………………………………………………………………………………………............ 
Jakie są twoje motywacje odnośnie pracy na rzecz bezdomnych zwierząt ? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………                                                                ……………………... 
        Podpis                                                                                                                                      Data 
Formularz zgłoszeniowy można składać w siedzibie TOZ ul. Drzymały 26 oraz w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt ul.   Fabryczna 97 w Gorzowie Wlkp.. 
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Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/208/2007 
Rady  Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 czerwca 2007r. 

 
POROZUMIENIE 

  
W dniu ......................................  w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Schroniskiem dla  

Bezdomnych Zwierząt położonym przy ul. Fabrycznej 97 w Gorzowie Wlkp.  
reprezentowanym przez ......................................................... – Administratora Schroniska 
zwanym w dalszej części  Administratorem 
a Panią/Panem ............................................................................dowód osobisty nr/  
legitymacji szkolnej nr ........................., zamieszkała/y w ......................................  
ul. …………………………………………………………... 
zwanym  w dalszej części Wolontariuszem.  
zostało zawarte porozumienie o następującej treści : 
 
1.  Administrator zleca, a Wolontariusz zobowiązuje się do wykonywania czynności   
związanych z opieką nad zwierzętami oraz utrzymaniem czystości na terenie obiektu  
i zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowych określonych w regulaminie 
Wolontariatu.  
2.  Rozpoczęcie wykonania prac strony ustalają na dzień ............., na czas nieokreślony. 
3.  Strony zgodnie ustalają, że w ramach niniejszego porozumienia będą wykonywane 
świadczenia bez wynagrodzenia.  
4.  Wolontariusz zobowiązany jest niezwłocznie poinformować administratora lub 
pracownika o sytuacjach  
i zdarzeniach, które mogą zaistnieć na terenie schroniska.  
5.  Wolontariusz jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa 
na terenie schroniska.     
6. Strony  zgodnie ustalają możliwość rozwiązania porozumienia z chwilą złożenia rezygnacji 
w formie pisemnej przez Wolontariusza.  
9.  W sprawach nieuregulowanych niniejszego porozumienia stosowany jest Kodeks cywilny 
oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zm.).  
10. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu stron  w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności w postaci aneksów do umowy.  
11. Ewentualne spory mogące wynikać z porozumienia będzie rozstrzygać właściwy sąd 
powszechny. 
12  Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
...........................        ......................................  ......................................... 
  Administrator                   pieczątka schroniska                     Wolontariusz 
 
Oświadczenie Wolontariusza 
 Oświadczam, że nie będę rościł żadnych należności za wykonanie czynności związanych z opieką nad 
zwierzętami oraz utrzymaniem czystości na terenie schroniska z niniejszej umowy. Art. 45 ust. 4 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873) 
  ...............................       ............................................ 
         data                                                                         podpis Wolontariusza 
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Poz. 1071 
 

Uchwała Nr XIV/209/2007 
Rady  Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r.  
 

w sprawie ustalenia stawek opłat i  cennika usług obowiązujących w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 97 

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. 

Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej  (t.j. Dz. U nr 9 poz. 43 ze zmianami) uchwala się co 
następuje: 

 
§ 1.1. Rada Miasta uchwala następujące stawki opłat i cennik usług w Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej 97,: 
1) Stawki opłat: 

a) adopcja szczeniąt        20,00 zł, 
b) adopcja psa dorosłego       25,00 zł, 
c) adopcja kota         bezpłatnie, 

2) Cennik usług: 
a)   zwrot kosztów pobytu psa       15 zł/doba, 
 (w przypadku odbioru przez właściciela) 
b) zwrot kosztów dowozu zwierzęcia przez Schronisko 

(w przypadku odbioru zwierzęcia przez właściciela)   25,00 zł, 
c) przyjęcie psa do Schroniska w związku     25,00 zł, 

 z trudną sytuacją właściciela 
      d) przyjmowanie zwłok zwierzęcych      25,00 zł/szt. 
 

§ 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 oraz podlega umieszczeniu na tablicy informacyjnej 
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej 97. 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
                   Robert Surowiec 

Poz. 1072 
 

Uchwała Nr XIV/210/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 
w  sprawie ustalenia wysokości miesięcznej kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników 
niebędących nauczycielami zatrudnionych w miejskich samorządowych placówkach 

oświatowych 
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 2005 r. Nr 146, poz. 1222 ze zm.) uchwala 
się co następuje: 
 
         § 1. 1. Ustala się najniższe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii 
zaszeregowania w wysokości 748 zł. 
2. W uzgodnieniu z dyrektorami miejskich samorządowych placówek oświatowych ustala się 
wartość jednego punktu w wysokości 3,00 zł. 
3. Wykaz miejskich samorządowych placówek oświatowych stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 
         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  
i dyrektorom miejskich samorządowych placówek oświatowych. 
 
         § 3. Traci moc Uchwała Nr LXXIII/899/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wartości jednego punktu.  
 
         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca  
2007 roku i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.  

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 

Załącznik do uchwały nr XIV/210/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 czerwca 2007r. 

Wykaz miejskich samorządowych placówek oświatowych 
 
Lp. Placówka Adres 
1 Przedszkole Miejskie nr 1 Kosynierów Gdyńskich 29 
2 Przedszkole Miejskie nr 2 Drzymały 26 
3 Przedszkole Miejskie nr 3 Słoneczna 11 
4 Przedszkole Miejskie nr 4 Kobylogórska 107 
5 Przedszkole Miejskie nr 6 Drzymały 18 
6 Przedszkole Miejskie nr 7 Głowackiego 4 
7 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 Widok 25 
8 Przedszkole Miejskie nr 10 Lelewela 1 
9 Przedszkole Miejskie nr 11 Malczewskiego 2 
10 Przedszkole Miejskie nr 12 Sportowa 2 
11 Przedszkole Miejskie nr 13 Bracka 13 
12 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 Kasprowicza 10 
13 Przedszkole Miejskie nr 15 Boh. Warszawy 5 
14 Przedszkole Miejskie nr 16 Wiejska 6 
15 Przedszkole Miejskie nr 18 Łużycka  8 
16 Przedszkole Miejskie nr 19 9 Maja 
17 Przedszkole Miejskie nr 20 Walczaka 47 
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18 Przedszkole Miejskie nr 21 Dunikowskiego 5 a 
19 Przedszkole Miejskie nr 22 Szarych Szeregów 2 
20 Przedszkole Miejskie nr 23 Wróblewskiego 32 
21 Przedszkole Miejskie nr 25 Długosza 34 
22 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27 Śląska 42 
23 Przedszkole Miejskie nr 29 Wróblewskiego 48 
24 Przedszkole Miejskie nr 30 Taczaka 1a 
25 Przedszkole Miejskie nr 31 Chmielna 7 
26 Przedszkole Miejskie nr 32 Stilonowa 20 
27 Przedszkole Miejskie nr 33 Walczaka 4 
28 Szkoła Podstawowa nr 1 Dąbrowskiego 23 
29 Szkoła Podstawowa nr 4 Kobylogórska 110 
30 Szkoła Podstawowa nr 5 Al. Konstytucji 3-go Maja 44 
31 Zespół Szkół nr 6 Gwiaździsta 14 
32 Szkoła Podstawowa nr 9 Nowa 7 
33 Szkoła Podstawowa nr 10 Towarowa 21 
34 Zespół Szkół Sportowych Stanisławskiego 2 
35 Szkoła Podstawowa nr 12 Dobra 16 
36 Zespół Szkół nr 13 Szwoleżerów 2 
37 Szkoła Podstawowa nr 15 Kotsisa 1 
38 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 Dunikowskiego 5   
39 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 Warszawska 18 
40 Zespół Szkół nr 20 Szarych Szeregów 7 
41 Zespół Szkół nr 21 Taczaka  1 
42 Zespół Szkół nr 12 Śląska 20 
43 Gimnazjum nr 4 Grobla 68 A 
44 Gimnazjum nr 7 Estkowskiego 3 
45 Gimnazjum nr 9 Zamenhofa 2a 
46 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Puszkina 31 
47 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Przemysłowa 22 
48 IV Liceum Ogólnokształcące Kosynierów Gdyńskich 8 
49 V Liceum Ogólnokształcące Okólna 35 
50 Zespół Szkół Elektrycznych Dąbrowskiego 33 
51 Zespół Szkół Mechanicznych Dąbrowskiego 33 
52 Zespół Szkół Budowlanych Okrzei 42 
53 Zespół Szkół Ekonomicznych 30-go Stycznia 29 
54 Zespół Szkół Gastronomicznych Kosynierów Gdyńskich 22 
55 Zespół Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących 
Czereśniowa 1 

56 Zespół Szkół Ogrodniczych Poznańska 23 
57 Zespół Szkół Odzieżowych Śląska 64c 
58 Centrum Kształcenia Zawodowego Pomorska 67 
59 Szkoła Muzyczna I i II stopnia Chrobrego 3 
60 Szkoła Muzyczna I  stopnia Teatralna 8 
61 Liceum Plastyczne Bema 1 
62 Zespół Szkół nr 14 Mościckiego 3 
63 Zespół Kształcenia nr 1 Walczaka 1 
64 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  Fabryczna 77 
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65 Młodzieżowy Dom Kultury  Teatralna 8 
66 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Czereśniowa 2 
67 Stałe Szkolne Schronisko Młodzieżowe Wyszyńskiego 8 
 

Poz. 1073 
 

Uchwała Nr XIV/211/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 
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 2007r. Nr 70, poz. 473) uchwala 
się, co następuje : 
 

§ 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 Uchwałami Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp.: Nr XXV/274/2004 z dnia 18 lutego 2004r. zmieniającą uchwałę w sprawie: ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży tych napojów i Nr LII/583/2005 z dnia 23 maja 2005r. zmieniającą uchwałę  
w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów, wprowadza się następującą zmianę:  
pkt. 1 w § 1 otrzymuje brzmienie:   
„ 1. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta  
Gorzowa Wlkp. zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 250 punktów. ” 
 

§ 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  
 
                   Robert Surowiec 

 
Poz. 1074 

 
Uchwała Nr XIV/212/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 czerwca 2007r. 

 
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2007 rok 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ); art.12, pkt 5 ustawy z dnia  
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5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) oraz art.165 ust.4 i art.184 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. W załączniku nr 8 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr  IV/36/2006 
 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
wprowadza  się zmiany polegające na: 
 
- zwiększeniu planu dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę  225.338,00 
- zwiększeniu planu wydatków  o kwotę       904.249,00 
 
Załącznik 8 do uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr IV/36/2006 z dnia 29 grudnia 2006 
roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

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

Poz. 1075 
 

Uchwała Nr XIV/213/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2007 rok 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr142, poz.1592 ze zm.), art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
  § 1.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   4.000,00 
Dział 851 – Ochrona zdrowia        4.000,00 
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień        4.000,00 
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami  
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  4.000,00 
 
 § 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   4.000,00 
Dział 851 – Ochrona zdrowia        4.000,00 
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień        4.000,00 
wydatki bieżące          4.000,00 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     1.800,00 
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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  
 
                                                                                                  Robert Surowiec  

Poz. 1076 
 

Uchwała Nr XIV/214/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca  2007r. 
 

w sprawie zmian  budżetu miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art.184 ust.1 pkt. 1, 2, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   150.215,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        131.979,00 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe       131.979,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane  
z innych źródeł         131.979,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza       18.236,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów        18.236,00 
dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej  
jednostki samorządu terytorialnego będącej władzą wdrażającą na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)       18.236,00 
 
 § 2.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę     44.782,00 
Dział 758 - Różne rozliczenia          44.782,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe         44.782,00 
wydatki bieżące           44.782,00 
 
 § 3. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   194.997,00 
Dział 750 – Administracja publiczna         44.782,00 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego      44.782,00 
wydatki bieżące           44.782,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           191,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        131.979,00 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe       131.979,00 
wydatki bieżące          131.979,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      25.730,00 
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Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza       18.236,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów        18.236,00 
wydatki bieżące            18.236,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           536,00 
 
 § 4. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 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 
 
                                                                                                       Robert Surowiec 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 
 

Poz. 1077 
 

Uchwała Nr XIV/215/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art. 165 ust.4, art.184 ust.1 pkt. 2, 7, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje: 
 
 § 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   75.276,00 
Dział 758 - Różne rozliczenia        52.452,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe       52.452,00 
wydatki bieżące         52.452,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        22.824,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       22.824,00 
wydatki bieżące         22.824,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   75.276,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        75.276,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola        75.276,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:       75.276,00 
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§ 3. W załączniku nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok wprowadza 
się następujące zmiany: 
- zwiększa się plan przychodów i wydatków przedszkoli o kwotę         67.323,00 
 
 § 4. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 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 
 
                                                                                                       Robert Surowiec 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania 
 

Poz. 1078 
 

Uchwała Nr XIV/216/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art.184 ust.1 pkt. 2, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
( Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje: 
 
 § 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   664.397,00 
Dział 750 – Administracja publiczna         25.000,00 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego      25.000,00 
wydatki bieżące           25.000,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        633.397,00 
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych       8.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:           8.000,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące         50.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:         50.000,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe       570.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:       570.000,00 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność           5.397,00 
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wydatki bieżące             5.397,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza          6.000,00 
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne           6.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:           6.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   664.397,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      639.397,00 
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego         5.397,00 
wydatki bieżące             5.397,00 
 
Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze     634.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:       634.000,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       25.000,00 
Rozdział 92116 – Biblioteki           25.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:         25.000,00 
 
 § 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 
 
                                                                                                     Robert Surowiec 

Poz. 1079 
 

Uchwała Nr XIV/217/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2007 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art.166,  
art.184 ust. 1 pkt.1, 2, 5  ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)  uchwala się, co następuje; 
 
          § 1.Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów    4.438.718,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia        4.438.718,00 
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe     4.438.718,00 
wpływy z różnych dochodów       4.438.718,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  4.438.718,00 
Dział 600 – Transport i łączność       3.357.178,00  
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   1.750.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne   1.750.000,00 
 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne          980.000,00 
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wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne      980.000,00 
 
Rozdział 60095 – Pozostała działalność          627.178,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne      627.178,00 
Dział 710 – Działalność usługowa           600.000,00 
Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw        600.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne      600.000,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna           141.540,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze       141.540,00 
wydatki majątkowe            141.540,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        340.000,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność          340.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne      340.000,00 
 
 § 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
                                         Przewodniczący Rady Miasta 
                    

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

 
Poz. 1080 

 
Uchwała Nr XIV/218/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 czerwca  2007r. 

 
w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2007 roku 

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

gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 165 
ust 4, art. 166 ust.4, art. 167 ust. 2  pkt 5 , art. 175 oraz  art.184 ust. 1 pkt. 2, 5, 7, 11, 12 i 14  
ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 
zm.) w związku  art. 13 ust 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jedn. Dz. U. 
z 2007 roku Nr 43, poz.277  ze zm.) uchwala się, co następuje; 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  7.469.000,00 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     7.469.000,00 
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki       7.469.000,00 
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wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne   7.469.000,00  
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  7.469.000,00 
Dział 600 – Transport i łączność       1.427.000,00  
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy      1.040.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje        1.000.000,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje             40.000,00 
 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu      267.000,00 
wydatki bieżąc            267.000,00 
 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne          120.000,00 
wydatki majątkowe            120.000,00 
 
Dział 710 – Działalność usługowa           110.000,00 
Rozdział 71035 – Cmentarze           110.000,00 
wydatki bieżące              10.000,00 
wydatki majątkowe             100.000,00 
 
Dział 750 – Administracja publiczna          119.000,00 
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        55.400,00 
wydatki bieżące               55.400,00 
 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       60.000,00 
wydatki bieżące               60.000,00 
 
Rozdział 75095 – Pozostała działalność              3.600,00 
wydatki bieżące                3.600,00 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      850.000,00 
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji         850.000,00 
wydatki bieżące             700.000,00 
wydatki majątkowe             150.000,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie           995.102,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe          148.767,00 
wydatki bieżące             148.767,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       127.767,00 
 
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne           13.431,00 
wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       13.431,00 
 
Rozdział 80104 – Przedszkola            221.785,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje          221.785,00 
 
Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne                 957,00 
wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            957,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja            157.819,00 
wydatki bieżące             157.819,00 
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w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         67.819,00 
 
Rozdział 80111– Gimnazja specjalne            17.107,00 
wydatki bieżące              17.107,00 
 w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           8.607,00 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące         129.147,00 
wydatki bieżące            129.147,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         65.647,00 
 
Rozdział 80123 – Licea profilowane            18.646,00 
wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       18.646,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe          151.164,00 
wydatki bieżące            151.164,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         56.164,00 
 
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne          122.840,00 
wydatki bieżące             122.840,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         12.840,00 
 
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne             2.023,00 
wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         2.023,00 
 
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz  
ośrodki dokształcania zawodowego             11.416,00 
wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       11.416,00 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia          100.000,00 
Rozdział 85195 – Pozostała działalność         100.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje            40.000,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje             60.000,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna             56.000,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze              350,00 
wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            350,00 
 
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia               2.562,00 
wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         2.562,00 
 
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie            7.742,00 
wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         7.742,00 
 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej           45.346,00 
wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       45.346,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza           64.898,00 
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne                 5.066,00 
wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         5.066,00 
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Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego          23.715,00 
wydatki bieżące               23.715,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           8.715,00 
 
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne            31.120,00 
wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       31.120,00 
Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe            4.997,00 
wydatki bieżące w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         4.997,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     2.107.000,00 
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód        152.000,00 
wydatki bieżące             152.000,00 
 
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi            50.000,00 
wydatki bieżące               50.000,00 
 
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach       250.000,00 
wydatki bieżące            250.000,00 
 
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg         170.000,00 
wydatki majątkowe             170.000,00 
 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność       1.485.000,00 
wydatki bieżące            855.000,00 
wydatki majątkowe            630.000,00 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport        1.640.000,00 
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej         500.000,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje           500.000,00 
 
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu       640.000,00 
wydatki bieżące             640.000,00 
w tym dotacje             620.000,00 
 
Rozdział 92695 – Pozostała działalność          500.000,00 
wydatki majątkowe             500.000,00 
 
 § 3. Postanawia się udzielić  pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Lubuskiego w wysokości  100.000,00 zł  na wyposażenie i zakup sprzętu dla Stacji Dializ 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
 
 § 4.Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 5 Załącznik nr 7 do uchwały Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
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 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
        Przewodniczący Rady Miasta  
 
                  Robert Surowiec 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

Poz. 1081 
 

Uchwała Nr XIV/219/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca  2007r. 
 

w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art. 165 ust.4, art.184 ust.1 pkt. 2, 7, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje: 
 
 § 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   128.328,00 
Dział 700 – Gospodarka komunalna          83.328,00 
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej       83.328,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje          83.328,00 
 
Dział 758 - Różne rozliczenia          17.000,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe         17.000,00 
wydatki bieżące           17.000,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       28.000,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność         28.000,00 
wydatki bieżące           28.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   128.328,00 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      17.000,00 
Rozdział 85395 – Pozostała działalność         17.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:         17.000,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     111.328,00 
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt       111.328,00 
wydatki bieżące          111.328,00 
 
 § 3. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
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 § 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
                       Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                       Robert Surowiec 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

Poz. 1082 
 

Uchwała Nr XIV/220/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia warunków płacy  Miejskiego Rzecznika 

Konsumentów i Spraw Mieszkańców 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.  
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) § 1 ust.1 i § 11 oraz  załącznika nr 3, tabela IV pkt.8 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach 
marszałkowskich (Dz. U. z 2005r. Nr 146 poz. 1223 ze zm.), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.W uchwale Nr LXVIII/817/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 marca 
2006r. wprowadza się następujące zmiany: 
„§ 2 Ustala się wynagrodzenie miesięczne Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw 
Mieszkańców – Andrzeja Wawrzyńskiego 
- wynagrodzenie zasadnicze wg XVIII kat. zaszeregowania w  wysokości 3.860,00 złotych 
(słownie: trzy tysiące osiemset  sześćdziesiąt  złotych) 
- dodatek funkcyjny wg stawki 6 w kwocie 940,00 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści 
złotych) 
- dodatek za staż pracy w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca  
2007 roku. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
Poz. 1083 

 
Uchwała Nr XIV/221/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 czerwca 2007r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 Centrum Sieci Pocztowej Oddział Rejonowy w Gorzowie Wlkp. z siedzibą: Gorzów 
Wlkp., ul. Jagiellończyka 4, na planowanym wydaniu kopert okolicznościowych oraz kartek 
korespondentek na 750-lecie miasta Gorzowa Wlkp. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
                   Robert Surowiec 

Poz. 1084 
 

Uchwała Nr XIV/222/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu i barw Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego. 

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

§ 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu i barw Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego przez firme „WEMA” Marek Wesołowski z siedzibą: Gorzów Wlkp.,  
ul. Kostrzyńska 28, na materiałach reklamowych, promocyjnych oraz pamiątkach. 
 

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

 
                   Robert Surowiec 

Poz. 1085 
 

Zarządzenie nr 310/II/2007 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   14.100,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        14.100,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        14.100,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej      14.100,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
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zadań własnych powiatu         14.100,00 
 
 § 2. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   14.100,00 
Dom Pomocy Społecznej nr 1         14.100,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        14.100,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej      14.100,00 
§ 4220 – zakup środków żywności        14.100,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

   Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
 

Poz. 1086 
 

Zarządzenie nr 332/II/2007 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 10 lipca 2007r. 
 

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   7.000,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        7.000,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        7.000,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       7.000,00 
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej           7.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   7.000,00 
Szkoła Podstawowa nr 1        7.000,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        7.000,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       7.000,00 
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    7.000,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak  
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INFORMACJE 
 

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Robert Surowiec 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Paweł Leszczyński 
Arkadiusz Marcinkiewicz 

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 
 

Prezydent Miasta 
Tadeusz Jędrzejczak 

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Tadeusz Jankowski 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Zofia Bednarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Ewa Piekarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
Sekretarz Miasta 

Ryszard Kneć 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Skarbnik Miasta 

Małgorzata Zienkiewicz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

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


	Strona 1
	Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr. 8 (164) 2007.pdf
	Poz. 1037 
	Poz. 1038 
	Poz. 1039 
	Poz. 1040 
	Poz. 1041 
	Poz. 1042 
	Poz. 1043 
	Poz. 1044  
	Poz. 1045 
	Poz. 1046 
	Poz. 1047 
	Poz. 1048 
	Poz. 1049 
	Poz. 1050 
	Poz. 1051 
	Poz. 1052 
	Poz. 1053 
	Poz. 1054 
	Poz. 1055 
	Poz. 1056 
	Poz. 1057 
	Poz. 1058 
	Poz. 1059 
	Poz. 1060 
	Poz. 1061 
	Poz. 1062 
	Poz. 1063 
	Poz. 1064 
	Poz. 1065 
	Poz. 1066 
	Poz. 1067 
	Poz. 1068 
	Poz. 1069 
	Poz. 1070 
	Poz. 1071 
	Poz. 1072 
	Poz. 1073 
	Poz. 1074 
	Poz. 1075 
	Poz. 1076 
	Poz. 1077 
	Poz. 1078 
	Poz. 1079 
	Poz. 1080 
	Poz. 1081 
	Poz. 1082 
	Poz. 1083 
	Poz. 1084 
	Poz. 1085 
	Poz. 1086 
	AKTY PRAWNE 
	Poz. 1037 
	 
	Poz. 1038 
	 
	Poz. 1039 
	 
	Poz. 1040 
	 
	Poz. 1041 
	Poz. 1042 
	 
	Poz. 1043 
	 
	Poz. 1044 
	Poz. 1045 
	Poz. 1046 
	 
	Poz. 1047 
	      
	     Poz. 1048 
	 
	Poz. 1049 
	 
	Poz. 1050 
	       
	      Poz. 1051 
	z dnia 14 czerwca 2007r. 
	        
	      Poz. 1052 
	 
	Poz. 1053 
	Poz. 1054 
	Poz. 1055 
	Poz. 1056 
	Poz. 1057 
	 
	Poz. 1058 

	Rozdział II 
	Podmiotowy zakres najmu 
	Przedmiotowy zakres najmu 
	Lokale socjalne 
	Poz. 1059 
	Poz. 1060 

	Uchwała Nr XIV/198/2007 
	Poz. 1061 
	Poz. 1062 
	Poz. 1063 

	Uchwała Nr  XIV/201/2007 
	Poz. 1064 
	Poz. 1065 

	Uchwała Nr XIV/203/2007 
	Poz. 1066 

	 
	 
	 
	ROZDZIAŁ I 
	Poz. 1067 

	Uchwała Nr  XIV/205/2007 
	Poz. 1068 
	Poz. 1069 
	Poz. 1070 

	UMOWA ADOPCYJNA nr …… 
	OŚWIADCZENIE/ ZGODA 
	Poz. 1071 

	Rady  Miasta Gorzowa Wlkp. 
	Poz. 1072 
	Poz. 1073 
	 
	Poz. 1074 
	Poz. 1075 
	Poz. 1076 
	Poz. 1077  

	z dnia 27 czerwca 2007r. 
	Poz. 1078 
	Poz. 1079 
	 
	Poz. 1080 
	Poz. 1081 
	Poz. 1082 
	Poz. 1083 

	Uchwała Nr XIV/221/2007 
	Poz. 1084 
	Poz. 1085 
	Poz. 1086 




