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SPIS TREŚCI 

Poz. 1471 
Uchwała Nr XXXVII/579/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem  
i Rodziną. 

Poz. 1472 
Uchwała Nr XXXVII/580/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy  
w rodzinie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 1473 
Uchwała Nr XXXVII/581/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie zmiany Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp., 
przy ul.Żwirowej. 

Poz. 1474 
Uchwała Nr XXXVII/582/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie rozbudowy pomnika „Ofiar Stalinizmu” na terenie Cmentarza Komunalnego 
w Gorzowie Wlkp., przy ul. Żwirowej. 

Poz. 1475  
Uchwała Nr XXXVII/583/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulic: 
Zielona, Grobla,Wał Okrężny. 

Poz. 1476 
Uchwała Nr XXXVII/584/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wlkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wał Okrężny. 

Poz. 1477 
Uchwała Nr XXXVII/585/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Żelaznej z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wlkp. 
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Poz. 1478 
Uchwała Nr XXXVII/586/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Żelaznej. 

Poz. 1479 
Uchwała Nr XXXVII/587/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
obszaru położonego na południe od ul. Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1480 
Uchwała Nr XXXVII/588/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Sikorskiego. 

Poz. 1481 
Uchwała Nr XXXVII/589/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości 
gruntowej. 

Poz. 1482 
Uchwała Nr XXXVII/590/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu garażu. 

Poz. 1483 
Uchwała Nr XXXVII/591/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. 
zmieniająca uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.  

Poz. 1484 
Uchwała Nr XXXVII/592/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 

Poz. 1485 
Uchwała Nr XXXVII/593/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 

Poz. 1486 
Uchwała Nr XXXVII/594/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne.  
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Poz. 1487 
Uchwała Nr XXXVII/595/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. 
zmieniająca 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. 

Poz. 1488 
Uchwała Nr XXXVII/596/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008      
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1489 
Uchwała Nr XXXVII/597/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2008 rok. 

Poz. 1490 
Uchwała Nr XXXVII/598/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2008 rok.  

Poz. 1491 
Uchwała Nr XXXVII/599/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2008 rok. 

Poz. 1492 
Uchwała Nr XXXVII/600//2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2008 rok.  

Poz. 1493 
Uchwała Nr XXXVII/601/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2008 rok. 

Poz. 1494 
Uchwała Nr XXXVII/602/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2008 rok.  

Poz. 1495 
Uchwała Nr XXXVII/603/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2008 rok. 
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Poz. 1496 
Uchwała Nr XXXVII/604/2008 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu będącego 
podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1497 
Uchwała Nr XXXVII/605/2008 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca  2008r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 1498   
Uchwała Nr XXXVII/606/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
miasta za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych za  
I półrocze samorządowych instytucji kultury. 

Poz. 1499 
Uchwała Nr XXXVII/607/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

Poz. 1500 
Uchwała Nr XXXVII/608/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznego Technikum nr 6 dla Dorosłych  w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1501 
Uchwała Nr XXXVII/609/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego nr 7 dla Dorosłych w 
Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1502 
Uchwała Nr XXXVII/610/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 1 w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1503 
Uchwała Nr XXXVII/611/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 2 w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1504 
Uchwała Nr XXXVII/612/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 3 w Gorzowie Wlkp. 
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Poz. 1505 
Uchwała Nr XXXVII/613/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 4 w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1506 
Uchwała Nr XXXVII/614/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 5 w Gorzowie Wlkp.   

Poz. 1507 
Uchwała Nr  XXXVII/615/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 7 w Gorzowie Wlkp.   

Poz. 1508 
Uchwała Nr XXXVII/616/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 9 w Gorzowie Wlkp.   

Poz. 1509 
Uchwała Nr XXXVII/617/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego  w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1510 
Uchwała Nr XXXVII/618/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznego II Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1511 
Uchwała Nr XXXVII/619/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznego III Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1512 
Uchwała Nr XXXVII/620/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznego IV Liceum Profilowanego  w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1513 
Uchwała Nr XXXVII/621/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznego V Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1514 
Uchwała Nr XXXVII/622/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznego VI Liceum Profilowanego  w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1515 
Uchwała Nr XXXVII/623/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznego VII Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp. 
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Poz. 1516 
Uchwała Nr XXXVII/624/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznego VIII Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1517 
Uchwała Nr  XXXVII/625/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie likwidacji publicznego IX Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1518 
Uchwała Nr XXXVII/626/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych dla młodzieży 
szkolnej. 

Poz. 1519 
Uchwała Nr XXXVII/627/2008 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu będącego 
podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Izby 
Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp. wykonującej zadania z zakresu ochrony zdrowia. 

Poz. 1520 
Uchwała Nr  XXXVII/628/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  

Poz. 1521 
Uchwała Nr XXXVII/629/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2008r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 

Poz. 1522 
Zarządzenie nr 809/II/2008 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 czerwca 2008r.  
w sprawie zmian  budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok. 

Poz. 1523 
Zarządzenie nr 826/II/2008 Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 czerwca 2008r.  
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok. 

Poz. 1524 
Zarządzenie nr 830/II/2008 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 czerwca 2008r.  
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok. 
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AKTY PRAWNE 

 
Poz. 1471 

 
Uchwała Nr XXXVII/579/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Systemu 
Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. 

 
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr LXXIV/906/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
30 sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, 
wprowadzam następującą zmianę: 
 
1) w § 6 dodaje się punkt 15 w brzmieniu: 
” 15. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.” 
 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Przewodnicząca Rady Miasta  
 

Krystyna Sibińska  
 

Poz. 1472 
 

Uchwała Nr XXXVII/580/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania 
Przemocy w rodzinie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

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

gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. Nr 180, poz. 1493) uchwala się 
co następuje: 
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 § 1. W uchwale Nr LXXIV/905/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 
2006r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na 
terenie miasta Gorzowa Wlkp. wprowadzam następujące zmiany: 
 
1) w § 4, dodaje się punkty 11, 12 i 13 w brzmieniu: 
” 11. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy” 
 
” 12. Ośrodek Wsparcia Rodziny” 
 
” 13. Pogotowie Opiekuńcze” 
 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Przewodnicząca Rady Miasta  
 

Krystyna Sibińska  
 

Poz. 1473 
 

Uchwała Nr XXXVII/581/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie zmiany Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego 
w Gorzowie Wlkp., przy ul.Żwirowej 

 
 Na podstawie art.40 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz.295 ze zm.) uchwala się, 
co następuje:  
 
 § 1.1. W Uchwale Rady Miasta Nr V/54/2007r. z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego przy ul.Żwirowej w Gorzowie 
Wlkp., wprowadza się następujące zmiany: 
  
2. zmianie ulega § 3, który otrzymuje następujące brzmienie 
„ § 3. Biuro Administratora znajduje się na terenie Cmentarza przy ul. Żwirowej 5 i jest 
czynne w poniedziałki oraz od środy do soboty w godz.700 – 1500, a we wtorki od  
godz.700 – 1630 .” 
 
 3. zmianie ulega § 5, który otrzymuje następujące brzmienie 
„  § 5. Pochówki odbywają się od poniedziałku do soboty w godz.1000- 1400.” 
 
4. zmianie ulega § 7, który otrzymuje następujące brzmienie 
„  § 7. Wszelkie prace budowlane, kamieniarskie, brukowe itp. mogą odbywać się w dniach, 
w których czynne jest Biuro Administratora lub w innym ustalonym z Administratorem 
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terminie. Prace te muszą być wstrzymane w czasie i okolicach miejsca, w których odbywa się 
uroczystość pogrzebowa.” 
 
5. zmianie ulega § 10, który otrzymuje następujące brzmienie 
„ § 10.1. Osoby odwiedzające mogą poruszać się po terenie Cmentarza pojazdami 
mechanicznymi po uiszczeniu opłaty z zastrzeżeniem § 12. 
2. Pojazdy mechaniczne, o których mowa w ust. 1 nie obejmują wózków inwalidzkich. ” 
 
6. zmianie ulega § 12, który otrzymuje następujące brzmienie 
„  § 12. 1. Do korzystania z bezpłatnego wjazdu pojazdami mechanicznymi na Cmentarz, po 
okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia są: 
a) osoby niepełnosprawne, 
b) osoby powyżej 70 roku życia. 
2. Poruszanie się osób wymienionych w ust. 1 pojazdami mechanicznymi po terenie 
Cmentarza odbywać się może w godzinach: 
a) 700 - 1000 - od poniedziałku do soboty, 
b) 1400 – 1500 - w poniedziałek oraz od środy do soboty, we wtorek 1400 – 1630, 
przy czym pojazd mechaniczny musi opuścić teren Cmentarza, odpowiednio, do godziny 1000 

i 1500 , a we wtorek do godziny 1630.    
3. Ograniczenia czasowe nie dotyczą osób wymienionych w ust.1 biorących udział  
w ceremonii pogrzebowej.” 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
  
 § 3. Uchwała podlega umieszczeniu na tablicy informacyjnej na terenie Cmentarza 
Komunalnego przy ul.Żwirowej. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta  
 
         Krystyna Sibińska  

 
Poz. 1474 

 
Uchwała Nr XXXVII/582/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie rozbudowy pomnika „Ofiar Stalinizmu” na terenie Cmentarza Komunalnego 
w Gorzowie Wlkp., przy ul. Żwirowej 

 
 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. Rada Miasta postanawia rozbudować pomnik „Ofiar Stalinizmu”. Istniejący 
pomnik „Ofiar Stalinizmu” usytuowany w pasie środkowym alei głównej, na terenie 
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Cmentarza Komunalnego przy ul. Żwirowej 5 w Gorzowie Wlkp., zostanie powiększony 
o dodatkowe płyty granitowe z motywem krzyża i miejscem na tabliczki.  
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
    Urzędowym Województwa Lubuskiego.                                        
 

Przewodniczący Rady Miasta  
        
         Krystyna Sibińska 

Poz. 1475 
 

Uchwała Nr XXXVII/583/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulic: 

Zielona, Grobla,Wał Okrężny. 
 

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

 
§ 1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla terenu ograniczonego: 
1. od północy – ul. Wał Okrężny, 
2. od wschody – ul. Wał Okrężny, 
3. od południa – ul. Zielona, 
4. od zachodu – ul. Grobla. 

z ustaleniami “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp.” uchwalonym uchwałą nr XII/131/2003 z dnia 18 czerwca 2003r. ze zmianą. 

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

  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
        Przewodnicząca Rady Miasta 
     
           Krystyna Sibińska 
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Poz. 1476 
 

Uchwała Nr XXXVII/584/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 

Wlkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wał Okrężny. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 ze zm.), uchwały  
nr LXVII/781/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wał Okrężny, po stwierdzeniu zgodności  
z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Gorzowa Wlkp., uchwalonego uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
18 czerwca 2003 roku, zmienionego uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 roku uchwala się, co następuje: 
 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 

Wlkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wał Okrężny zwany dalej „planem”.  
 
2. Integralną częścią uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 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 zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3. 

 
§ 2. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) teren – obszar o określonym rodzaju użytkowania wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem; 

2) obowiązująca linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu i określona 
w niniejszej uchwale dla danego terenu, wyznaczająca położenie frontowej ściany 
budynku; dopuszcza się, oddalenie fragmentów frontowej ściany budynku o 1 m od 
obowiązującej linii zabudowy a w miejscach gdzie obowiązujące linie zabudowy tworzą 
kąt ostry oraz w narożnikach kwartałów, o 10 m od linii, pod warunkiem, że nie 
przekroczą one łącznie 30% długości elewacji; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu, której nie może 
przekroczyć żaden element budynku;  

4) powierzchnia zabudowy – stosunek powierzchni wyznaczonej przez rzut pionowy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu do powierzchni działki 
wyrażony w procentach, nie wlicza się do powierzchni zabudowy obrysów budynków 
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o kondygnacjach tylko podziemnych lub obrysów o kondygnacjach tylko parterowych 
służących jako parkingi i mających dachy z nasadzeniami zieleni; 

5) powierzchnia biologicznie czynna - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu 
biologicznie czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

6) przeznaczenie podstawowe – jest to przeznaczenie, które dominuje na działce  
w ramach terenu, w sposób określony ustaleniami planu,  w przypadkach ustalenia 
więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może 
stanowić wyłączne przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości 
położonych w granicach terenu; 

7) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub części terenu zajmuje  
w granicach poszczególnych nieruchomości mniej niż powierzchnia zajmowana przez 
przeznaczenie podstawowe; 

8) uciążliwość – uciążliwość powodowaną przez przedsięwzięcia mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko wymienione i określone  Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573); 

9) urządzenia sportowo–rekreacyjne – boiska lub inne niekubaturowe urządzenia służące 
sportowi i rekreacji; 

10) usługi – formy działalności gospodarczej z zakresu handlu, bankowości, gastronomii, 
rzemiosła, kultury, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, sportu, rekreacji lub 
wypoczynku, turystyki, obiekty kultu religijnego, a także działalność w zakresie obsługi 
ludności lub przedsiębiorstw i niezwiązane z działalnością produkcyjną; 

11) posadzka urbanistyczna – przemyślana, jednorodna forma kompozycyjna, na którą 
składają się takie elementy jak: nawierzchnia, obiekty małej architektury, elementy 
oświetlenia itp.; 

12) dominanta urbanistyczna – obiekt wyróżniający się pewnymi cechami z otoczenia  
i stanowiący dzięki temu punkt orientacyjny; 

13) strefa lokalizacji pasażu – strefa, w której dopuszcza się lokalizację 
jednokondygnacyjnej zabudowy usługowej w formie pasażu. 

 
§ 3.1. Następujące oznaczenia przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi 

ustaleniami planu: 
1) granica opracowania; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) oznaczenia przeznaczenia terenów; 
6) obiekty wpisane do ewidencji zabytków; 
7) obiekty wpisane do rejestru zabytków; 
8) strefa lokalizacji pasażu; 
9) obszary bezpośredniego zagrożenia powodziowego; 
10) dominanty urbanistyczne; 
11) elewacje z obowiązkiem formowania podcieni; 
12) obszary, dla których ustala się minimalne wysokości nad poziom morza; 
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13) strefa ochronna wałów przeciwpowodziowych. 
 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter 
informacyjny. 
 

Rozdział 2. 
Ustalenia ogólne 

 
§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

1) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług; 
3) U – tereny usług;  
4) UP – tereny usług publicznych; 
5) UP/KS – tereny usług publicznych i parkingi wielopoziomowe; 
6) ZP/UP – tereny zieleni parkowej i usług publicznych; 
7) ZP – tereny zieleni parkowej; 
8) ZZ – tereny zieleni nadbrzeżnej; 
9) ZN – tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody; 
10) KDGP – droga główna ruchu przyśpieszonego, kategorii - krajowa; 
11) KDL – droga lokalna kategorii - gminna; 
12) KDD – droga dojazdowa kategorii - gminna; 
13) KDP – droga dojazdowa w formie ciągu pieszo – jezdnego, kategorii  - gminna; 
14) E – tereny infrastruktury – elektroenergetyka; 
15) PP – tereny komunikacji, plac. 

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

1) zakaz lokalizacji złomowisk oraz punktów skupu lub magazynowania surowców 
wtórnych; 

2) zakaz lokalizacji funkcji zbierania odpadów, które wymagają zezwolenia na 
prowadzenie działalności oraz funkcji odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów; 

3) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych; 
4) ochronę istniejących grup zieleni i szpalerów drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

polegającej na ich konserwacji oraz nasadzeniach odtworzeniowych; 
5) zakaz lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garaży. 

 
§ 6. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje 

dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów zabudowy w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych.  
 

§ 7.  W zakresie ogólnych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej ustala się:  
1) strefę „B” ochrony konserwatorskiej dla całego obszaru planu, dla której obowiązują 
następujące wymogi konserwatorskie: 
a) ochrona obiektów wpisanych do ewidencji i rejestru zabytków, w miejscach wskazanych 

na rysunku planu miejscowego polegającej na nakazie zachowania budynku w zakresie 
bryły, formy i pierwotnego rodzaju pokrycia dachu, układu i wystroju elewacji, pierwotnej 
formy stolarki okiennej i drzwiowej, 

b) dla założenia parkowego wpisanego do rejestru zabytków, wskazanego na rysunku planu, 
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obowiązują przepisy szczególne, 
c) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
d) zakaz lokalizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, 
2) dopuszcza się wyburzenia obiektów wpisanych do ewidencji zabytków po uzgodnieniu  
z odpowiednimi organami ochrony zabytków; 
3) w przypadku prowadzenia prac ziemnych na działce oznaczonej symbolem „stanowisko 
archeologiczne” zapewnić nadzór archeologiczny.  
 

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni 
publicznych wprowadza się następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgraniczających ulic i placów obiektów małej 
architektury, urządzeń technicznych oraz zieleni; 

2) obiekty małej architektury winny mieć jednolite formy wzdłuż całych ciągów ulic. 
 

§ 9. Ustala się, iż terenami publicznymi są tereny oznaczone w rysunku planu 
symbolami KDGP, KDL, KDD, KDP, PP, ZZ, ZN, ZP, UP, UP/KS, ZP/UP. 
 

§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem 
się mas ziemnych wprowadza się następujące ustalenia: 

1) na terenach ZZ, ZN, KDP5 oraz PP3 wyznacza się obszar bezpośredniego zagrożenia 
powodzią, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

2) w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią ustala się: 
a) zakaz wykonywania robót, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, 
b) wykonywanie urządzeń wodnych, wznoszenie obiektów budowlanych, sadzenie drzew 

lub krzewów, zmiana ukształtowania terenu, składowanie materiałów lub wykonywanie 
robót nie służących regulacji lub utrzymaniu wód, wymaga zgody Dyrektora regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej, 

   3) wyznacza się strefę ochrony wałów przeciwpowodziowych zgodnie z oznaczeniem na      
rysunku planu; 
   4) pod warunkiem, że roboty budowlane nie spowodują zagrożenia szczelności i stabilności 
wału przeciwpowodziowego w strefie ochrony wałów przeciwpowodziowych dopuszcza się: 
a) lokalizację dróg na koronie wałów, 
b) nasadzenia drzew i krzewów na wałach i w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wałów,  
c) ustawianie tablic i znaków informacyjnych, 
d) wykonywanie obiektów budowlanych jeżeli przewidziano takie na terenie w ustaleniach 

szczegółowych, 
   5) teren ZN leży w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście   
Noteci” - PLH080006. 
 

§ 11. Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę 
techniczną: 

1) w granicach planu dopuszcza się likwidację, rozbudowę, budowę i przebudowę sieci 
infrastruktury technicznej; 

2) sieci infrastruktury technicznej lokalizować w liniach rozgraniczających dróg  
z dopuszczeniem odstępstwa od tej zasady wyłącznie z przyczyn wynikających z braku 
możliwości technicznej realizacji ich w liniach rozgraniczających dróg; 

3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako 
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towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów; 
4) zakazuje się lokalizowania instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych  

i radiolokacyjnych, jako masztów wolnostojących,  emitujących pola 
elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi 
więcej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 
300 GHz. 

 
§ 12. W zakresie zaopatrzania w wodę ustala się: 

1) obowiązek zaopatrzenie z ogólnodostępnej sieci wodociągowej; 
2) główny kierunek zaopatrzenia w wodę z ulicy Grobla; 
3) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej.  

 
§ 13. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 

1) odprowadzenie ścieków komunalnych do komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej; 
2) główny kierunek odprowadzenia ścieków sanitarnych przez istniejącą sieć w ulicy 

Grobla. 
 

§ 14. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych do systemu sieci kanalizacji deszczowej; 
2) główny kierunek odprowadzania wód deszczowych po uprzednim oczyszczeniu – kanał 

Mazowiecki, Kanał Ulgi; 
3) dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych po uprzednim oczyszczeniu do rzeki 

Warty;  
4) na terenach poza strefą ochronną wałów przeciwpowodziowych dopuszcza się 

rozwiązania techniczne służące zatrzymaniu wód w obrębie posesji w postaci studni 
chłonnych, systemów rozsączających i zbiorników wodnych, przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa ich użytkowania; 

5) obowiązek zastosowania urządzeń służących do usunięcia z wód deszczowych 
substancji ropopochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one wartości określone  
w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub 
do odbiornika, na terenie własnym inwestora; 

6) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia 
substancjami, o których mowa w pkt. 5. 

 
§ 15. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się: 

1) dostawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej na warunkach określonych przez zarządcę 
sieci; 

2) możliwość wykorzystania gazu do celów grzewczych. 
 

§ 16. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 
1) zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych; 
2) budowę dodatkowych stacji transformatorowych, stosownie do potrzeb, 

zlokalizowanych na terenie własnym inwestora w ilości i w rejonach lokalizacji 
określonych przez zarządzającego siecią stosownie do zapotrzebowania mocy; 

3) nowe trafostacje, o których mowa w pkt. 2 wyłącznie jako wbudowane; 
4) dopuszcza się lokalizację trafostacji w odległości nie mniejszej niż 20 m od 

obowiązującej linii zabudowy. 
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§ 17. W zakresie zaopatrzenia w ciepło oprócz poboru ciepła z sieci ciepłowniczej 
dopuszcza się: 

1) budowę infrastruktury w oparciu o indywidualne lub grupowe źródła ciepła; 
2) stosowanie ogrzewania z wykorzystaniem ekologicznych źródeł energii oraz urządzeń 

grzewczych o sprawności nie mniejszej niż 70 %. 
 

§ 18. W zakresie gospodarowania i magazynowania odpadów dopuszcza się 
lokalizowanie pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z zasadami 
określonymi w odrębnych przepisach. 
 

§ 19. W zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości dopuszcza się podział 
działek na terenach zabudowanych w przypadkach mających na celu wyrównanie granic, 
powiększenie działek sąsiednich lub wydzielenie obiektów infrastruktury technicznej. 
 

Rozdział 3. 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

 
§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U 1:  

1) ustala się przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy wielorodzinnej lub tereny usług; 
2) wprowadza się następujące ustalenia: 
a) obowiązująca linia zabudowy według rysunku, 
b) obowiązuje strefa lokalizacji pasażu zgodnie z rysunkiem, 
c) zabudowa zwarta o charakterze zabudowy pierzejowej, 
d) dopuszcza się przejazdy bramne, 
e) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy własnej działki – w celu tworzenia 

pierzei, 
f) obowiązuje formowanie podcieni wzdłuż elewacji w miejscu wskazanym na rysunku, 
g) wysokość zabudowy pięć kondygnacji,  
h) dachy płaskie  z wyjątkiem pierzei wzdłuż ulicy Grobla gdzie obowiązują dachy  

o nachyleniu połaci od 30º do 50º, 
i) układ głównej kalenicy dachu równolegle do linii zabudowy, 
j) dla dachów stromych, pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym  

w jednolitym kolorze ceglastym, 
k) na budynkach krytych płaskim dachem elewacja piątej kondygnacji cofnięta od 

elewacji frontowej o 2 m z tolerancją 10% tej odległości, 
l) na czwartej i piątej kondygnacji dopuszcza się realizowanie mieszkań jako 

dwupoziomowych, 
m) szerokość frontów elewacji nie mniejsza niż 20 m i nie większa niż 35 m, 
n) obsługa komunikacyjna od terenów dróg KDD 1,  KDD 6 oraz od ulicy Grobla, 
o) obowiązek utworzenia powierzchni biologicznie czynnej o wielkości nie mniejszej niż 

25% powierzchni działki lub nieruchomości, 
p) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko 

postojowe na 2 mieszkania oraz 1 stanowisko postojowe na każde kolejne rozpoczęte 
100m² powierzchni użytkowej usług, 

q) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w pierwszej kondygnacji budynków, 
r) dopuszcza się lokalizację parkingu wielopoziomowego. 

 
§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U 2, MW/U 3:  

1) ustala się przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy wielorodzinnej lub treny usług; 
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2) wprowadza się następujące ustalenia: 
a) obowiązująca linia zabudowy według rysunku, 
b) zabudowa zwarta o charakterze zabudowy pierzejowej, 
c) dopuszcza się przejazdy bramne, 
d) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy własnej działki – w celu tworzenia 

pierzei, 
e) dla terenu MW/U 2 w sąsiedztwie terenu KDD 6 obowiązuje formowanie podcieni 

wzdłuż elewacji zgodnie z rysunkiem, 
f) wzdłuż elewacji od strony placów , PP 1 i PP 2, obowiązek lokalizacji w pierwszej 

kondygnacji usług, 
g) wysokość zabudowy pięć kondygnacji,  
h) dachy płaskie  z wyjątkiem pierzei wzdłuż ulicy Grobla gdzie obowiązują dachy o 

nachyleniu połaci od 30º do 50º, 
i) układ głównej kalenicy dachu równolegle do linii zabudowy, 
j) na budynkach krytych płaskim dachem elewacja piątej kondygnacji cofnięta od 

elewacji frontowej o 2 m z tolerancją 10% tej odległości, 
k) na czwartej i piątej kondygnacji dopuszcza się realizowanie mieszkań jako 

dwupoziomowych, 
l) szerokość frontów elewacji nie mniejsza niż 20 m i nie większa niż 26 m, 
m) dla terenu MW/U 2 obsługa komunikacyjna od terenu drogi  KDD 6 i KDP 2, KDP 3 

oraz od ulicy Grobla, 
n) dla terenu MW/U 3 obsługa komunikacyjna od terenu drogi KDD 6, KDP 3 i KDP 4 

oraz od ulicy Grobla, 
o) w przypadku dachów o nachyleniu powyżej 30º pokrycie dachówką lub materiałem 

dachówkopodobnym w jednolitym kolorze ceglastym, 
p) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki, 
q) obowiązek utworzenia powierzchni biologicznie czynnej o wielkości nie mniejszej niż 

25% powierzchni działki lub nieruchomości, 
r) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko 

postojowe na 2 mieszkania oraz 1 stanowisko postojowe na każde kolejne rozpoczęte 
100m² powierzchni użytkowej usług, 

s) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w pierwszej kondygnacji budynków, 
t) dopuszcza się lokalizację parkingu wielopoziomowego. 

 
§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U 4:  

1) ustala się przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy wielorodzinnej; 
2) ustala się przeznaczenie dopuszczalne tereny usług; 
3) wprowadza się następujące ustalenia: 

a) obowiązująca linia zabudowy według rysunku, 
b) zabudowa zwarta o charakterze zabudowy pierzejowej, 
c) dopuszcza się przejazdy bramne, 
d) wysokość zabudowy od 12 do 18 m, 
e) dachy o nachyleniu połaci od 30º do 50º, 
f) pokrycie dachów dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w jednolitym kolorze 

ceglastym, 
g) szerokość frontów elewacji nie mniejsza niż 13 m, 
h) obsługa komunikacyjna od ulicy Grobla, 
i) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki, 
j) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko 
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postojowe na 2 mieszkania oraz 1 stanowisko postojowe na każde kolejne rozpoczęte 
100m² powierzchni użytkowej usług. 

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U 5, MW/U 8:  
1) ustala się przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy wielorodzinnej lub tereny usług; 
2) wprowadza się następujące ustalenia: 

a) obowiązująca linia zabudowy według rysunku, 
b) zabudowa zwarta o charakterze zabudowy pierzejowej, 
c) dopuszcza się przejazdy bramne, 
d) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy własnej działki – w celu tworzenia 

pierzei, 
e) wzdłuż elewacji od strony placu, PP 2, obowiązek lokalizacji w pierwszej kondygnacji 

usług, 
f) wysokość zabudowy  pięć kondygnacji a w miejscach oznaczonych na rysunku planu 

jako dominanty urbanistyczne sześć kondygnacji,  
g) w miejscach wskazanych na rysunku obowiązują dominanty urbanistyczne, których 

wysokość i forma musi być jednolita i symetryczna względem osi drogi KDD 2, 
h) obowiązują dachy płaskie, 
i) w przypadku realizacji zabudowy pięciokondygnacyjnej elewacja piątej kondygnacji 

cofnięta od elewacji frontowej o 2 m z tolerancją 10% tej odległości, 
j) dla terenu MW/U 5 obsługa komunikacyjna od terenów dróg KDD 2 i KDP 4, 
k) dla terenu MW/U 8 obsługa komunikacyjna od terenów dróg KDD 2 i KDD 9 i KDD 

7, 
l) powierzchnia zabudowy dla terenu MW/U 5 do 70% powierzchni działki, 
m) powierzchnia zabudowy dla terenu MW/U 8 do 60% powierzchni działki, 
n) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko 

postojowe na 2 mieszkania oraz 1 stanowisko postojowe na każde kolejne rozpoczęte 
100m² powierzchni użytkowej usług, 

o) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w pierwszej kondygnacji budynków. 
 

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U 6, MW/U 7:  
1) ustala się przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy wielorodzinnej lub tereny usług; 
2) wprowadza się następujące ustalenia: 

a) obowiązująca linia zabudowy według rysunku, 
b) zabudowa zwarta o charakterze zabudowy pierzejowej, 
c) dopuszcza się przejazdy bramne, 
d) dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy własnej działki – w celu tworzenia 

pierzei, 
e) dla terenu MW/U 6 wyznacza się strefę lokalizacji pasażu zgodnie z rysunkiem, 
f) dla terenu MW/U 7 wzdłuż elewacji od strony placu, PP 1, obowiązek lokalizacji  

w pierwszej kondygnacji usług, 
g) obowiązuje formowanie podcieni wzdłuż elewacji w miejscu wskazanym na rysunku, 
h) wysokość zabudowy pięć kondygnacji, 
i) obowiązują dachy płaskie, 
j) elewacja piątej kondygnacji cofnięta od elewacji frontowej o 2 m z tolerancją 10% tej 

odległości, 
k) szerokość frontów elewacji nie mniejsza niż 18 m i nie większa niż 35 m, 
l) dla terenu MW/U 6 obsługa komunikacyjna od terenów dróg  KDD 1, KDD 2, KDD 3 

i KDD 5, 
m) dla terenu MW/U 7 obsługa komunikacyjna od terenów dróg  KDD 2, KDD 5, KDD 7 
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i KDD 9, 
n) w przypadku dachów o nachyleniu powyżej 30º pokrycie dachówką lub materiałem 

dachówkopodobnym w jednolitym kolorze ceglastym, 
o) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki, 
p) obowiązek utworzenia powierzchni biologicznie czynnej o wielkości nie mniejszej niż 

25% powierzchni terenu, 
q) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko 

postojowe na 2 mieszkania oraz 1 stanowisko postojowe na każde kolejne rozpoczęte 
100m² powierzchni użytkowej usług, 

r) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w pierwszej kondygnacji budynków, 
s) dopuszcza się lokalizację parkingu wielopoziomowego. 

 
§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UP:  

1) ustala się przeznaczenie podstawowe jako teren usług publicznych; 
2) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych, miejsc postojowych i zieleni urządzonej; 
3) wprowadza się następujące ustalenia: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy według rysunku, 
b) wysokość zabudowy do 7 kondygnacji, nie więcej niż 30 m z wyjątkiem dominanty 

urbanistycznej, 
c) dopuszcza się lokalizację dominanty urbanistycznej o wysokości nie przekraczającej 

50m, 
d) do budowy budynków i urządzania terenu należy używać materiałów wysokiej jakości,  
e) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni działki, 
f) obowiązek utworzenia powierzchni biologicznie czynnej o wielkości nie mniejszej niż 

25% powierzchni działki lub nieruchomości, 
g) obsługa komunikacyjna od terenów dróg KDD 3, KDD 4 i KDD 5. 

 
§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UP/KS:  

1) ustala się przeznaczenie podstawowe: 
a) teren usług publicznych, 
b) parking, 

2) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych; 
3) wprowadza się następujące ustalenia: 

a) wysokość zabudowy do 5 kondygnacji, nie więcej niż  30 m, 
b) powierzchnia zabudowy do 90% powierzchni działki, 
c) obsługa komunikacyjna od terenów dróg KDD 5 i KDD 7, 
d) dopuszcza się urządzenie parkingu wielopoziomowego. 

 
§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U 1, U 2, U 3:  
1) ustala się przeznaczenie podstawowe tereny usług; 
2) ustala się przeznaczenie dopuszczalne zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
3) wprowadza się następujące ustalenia: 
a) obowiązująca linia zabudowy według rysunku, 
b) zabudowa zwarta o charakterze zabudowy pierzejowej, 
c) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji do 12 m, 
d) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną tylko w ostatniej kondygnacji, 
e) dla terenu U 1 obsługa komunikacyjna od terenów dróg  KDD 1, KDD 2, KDD 6 i KDP 

1, 
f) dla terenu U 2 obsługa komunikacyjna od terenów dróg  KDD 2, KDD 6, KDP 1 i KDP 6, 
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g) dla terenu U 3 obsługa komunikacyjna od terenów dróg  KDD 2 i KDD 6, 
h) elewacja trzeciej kondygnacji cofnięta do elewacji frontowej o 2m z tolerancją 10% tej 

odległości, 
i) powierzchnia zabudowy do 100% powierzchni działki pod warunkiem przeznaczenia  

25 % powierzchni dachów na dachy z nasadzeniami zieleni, w przypadku nie 
wprowadzenia dachów z nasadzeniami zieleni, obowiązuje utworzenie minimum 25% 
powierzchni biologicznie czynnej, 

j) dla terenów U 2 i U 3 wzdłuż terenu KDP 6 ,PP 1 obowiązuje formowanie podcieni 
wzdłuż elewacji zgodnie z rysunkiem, 

k) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej obowiązek zapewnienia miejsc 
parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko postojowe na 2 mieszkania, 

l)   dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w pierwszej kondygnacji budynków. 
 

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW:  
1) ustala się przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy wielorodzinnej; 
2) wprowadza się następujące ustalenia: 
a) obowiązująca linia zabudowy według rysunku, 
b) nieprzekraczalna linia zabudowy według rysunku, 
c) wysokość zabudowy do 17 m, 
d) obsługa komunikacyjna od terenów dróg  KDL 2 i KDD 8, 
e) dachy o nachyleniu połaci od 30º do 45º, 
f) pokrycie dachów dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w jednolitym kolorze 

ceglastym, 
g) dopuszcza się nadbudowę, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków w granicach 

nieprzekraczalnych  i obowiązujących linii zabudowy, 
h) powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni działki, 
i) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 25% powierzchni działki, 
j) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko 

postojowe na jedno mieszkanie. 
 

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP/UP:  
1) ustala się przeznaczenie podstawowe: 
a) tereny zieleni parkowej, 
b) tereny usług publicznych, 
2) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych; 
3) wprowadza się następujące ustalenia: 
a) teren oraz budynki na tym terenie znajdują się w rejestrze zabytków, 
b) zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 
c) na całym terenie dopuszcza się lokalizację obiektów architektury parkowej czyli 

budynków lub budowli, służących ogólnodostępnej rekreacji plenerowej, takich jak: 
ogrody zimowe, sceny, muszle koncertowe, altany, których łączna powierzchnia 
zabudowy nie przekracza 10% powierzchni terenu, 

d) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni działki, 
e) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko 

postojowe na każde kolejne rozpoczęte 40m² powierzchni użytkowej usług. 
 

§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP 1 i ZP 2:  
1) ustala się przeznaczenie podstawowe: jako tereny zieleni parkowej; 
2) wprowadza się następujące ustalenia: 
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a) obowiązuje zakaz lokalizacji  zabudowy, 
b) dopuszcza się lokalizację obiektów służących rekreacji plenerowej, 
c) na terenie ZP 2 dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowo-rekreacyjnych. 
 

  § 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZZ 1, ZZ 2, ZZ 3 i ZZ 4: 
1) ustala się przeznaczenie podstawowe: zieleń nadbrzeżna; 
2) wprowadza się następujące ustalenia: 
a) obowiązuje zakaz  lokalizacji budynków trwale związanych z podłożem, 
b) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej, 
c) dopuszcza się utwardzenia i umocnienia, 
d) na terenach ZZ 1 i ZZ 2 dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

typu  bieżnie, ścieżki zdrowia itp., 
e) na terenach ZZ 1, ZZ 2 i ZZ 3 dopuszcza się lokalizację przystani dla łodzi 

turystycznych. 
 

     § 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZN: 
1) ustala się przeznaczenie podstawowe: teren zieleni objęty formami ochrony przyrody; 
2) teren znajduje się w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 „Ujście Noteci” 

PLH080006, dla którego obowiązują przepisy szczególne; 
3) wprowadza się następujące ustalenia: 
a) dopuszcza się prowadzenie prac związanych z ochroną przeciwpowodziową, 
b) obowiązuje zakaz zabudowywania brzegów, 
c) obowiązek zachowania wartości przyrodniczych, 
d) zakaz spuszczania nie oczyszczonych ścieków, 
e) zakaz pozbawiania brzegów zabudowy roślinnej. 
 

     § 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDGP: 
1) ustala się przeznaczenie podstawowe: droga główna ruchu przyśpieszonego kategorii - 

krajowa; 
2) wprowadza się następujące ustalenia: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dopuszcza się przejazdy drogowe i przejścia piesze pod powierzchnią drogi. 

 
    § 34. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL 1 i KDL 2: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi lokalne kategorii - gminne; 
2) wprowadza się następujące ustalenia: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dla terenu KDL 1 obowiązuje chodnik po obu stronach jezdni, 
c) dla terenu KDL 2 obowiązuje chodnik przynajmniej z jednej strony jezdni w sąsiedztwie 

terenu MW. 
 

§ 35. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD 1, KDD 2, KDD 
3, KDD 4, KDD 5, KDD 6, KDD 7, KDD 8, KDD 9: 
1) ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi dojazdowe kategorii - gminne; 
2) wprowadza się następujące ustalenia: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dla terenu KDD 2, KDD 3, KDD 7, KDD 5, KDD 9, obowiązuje chodnik po obu 

stronach jezdni, 
c) dla terenu KDD 1,  KDD 6, KDD 8 obowiązuje chodnik przynajmniej z jednej strony 
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jezdni, 
d) na terenie KDD 5 dopuszcza się zabudowę nad pasem drogowym, łączącą tereny UP  

i UP/KS  pod warunkiem zachowania skrajni jezdni wysokości min. 4,5 m, 
e) w granicach linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych  

i zieleni. 
 

§ 36. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDP 1, KDP 2, KDP 3, 
KDP 4, KDP 5, KDP 6: 
1) ustala się przeznaczenie podstawowe: droga dojazdowa w formie ciągu pieszo – 

jezdnego, kategorii  - gminna; 
2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.  
 

§ 37. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami PP 1, PP 2, PP 3: 
1) ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny publiczne, place; 
2) wprowadza się następujące ustalenia: 
a) dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej architektury i urządzeń technicznych, 
b) obowiązuje kształtowanie terenu jako placu, 
c) obowiązuje nawierzchnia typu posadzka urbanistyczna, 
d) obowiązuje zakaz lokalizacji parkingów, 
e) na terenie PP 3 w obszarze wyznaczonym na rysunku obowiązuje minimalna wysokość 

terenu 22,40 m npm, 
f) na terenach PP 1 i PP 2 zakaz lokalizacji parkingów z wyjątkiem parkingów 

podziemnych. 
 

§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E ustala się przeznaczenie 
podstawowe: tereny infrastruktury – trafostacja. 
 

Rozdział 4. 
Przepisy końcowe. 

 
§ 39. Dla wszystkich terenów objętych ustaleniami planu określa się jednorazową 

opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%. 
 

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
 
 
 
 uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 
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Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  XXXVII/584/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 25 czerwca 2008r.  

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ulic Zielona, Grobla, Wał Okrężny w Gorzowie 
Wlkp. 
 
 Brak uwag do niniejszego planu, które zgodnie z 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. ma obowiązek rozpatrzenia. 
 
 
 

Załącznik Nr 3 
        do uchwały Nr XXXVII/584/2008 
        Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
        z dnia  25 czerwca 2008r. 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  
o finansach publicznych dotyczy terenu objętego miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zielona, Grobla, Wał Okrężny 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 oraz energii realizowane 

będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami), zgodnie  
z planami rozwoju, 

2) w zakresie realizacji infrastruktury: 
a) wodociągowej - przewiduje się rozbudowę sieci jako zadanie realizowane ze środków 

Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych – szacunkowy koszt  
1.244.400,- zł, 

b) kanalizacji sanitarnej - przewiduje się rozbudowę sieci jako zadanie realizowane ze 
środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych - szacunkowy koszt 
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1.543.056,-zł, 
c) kanalizacji deszczowej - przewiduje się rozbudowę sieci jako zadanie realizowane ze 

środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych – szacunkowy koszt 
2.040.816,-zł, 

d) drogowej – przewiduje się rozbudowę sieci infrastruktury w liniach rozgraniczenia dróg 
jako zadanie realizowane ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków 
pomocowych – szacunkowy koszt 10.409.040,-zł, 

2. Koszty przewidziane na realizację inwestycji mogą ulegać zmianie w zależności 
od aktualnych stawek rynkowych i zastosowanej technologii. 
3. Nabycie gruntów pod drogami może zostać zrealizowane drogą zamiany na inny grunt 
o 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 prawo zamówień publicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalne 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 zainteresowanych stron.  
 

Poz. 1477 
 

Uchwała Nr XXXVII/585/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Żelaznej z ustaleniami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wlkp. 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul.Żelaznej sporządzonego 
na podstawie Uchwały Nr LXVII/780/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 
2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Żelaznej z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wlkp., uchwalonym Uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 
czerwca 2003r., zmienionego Uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 30 sierpnia 2006r. 
 

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

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                  Krystyna Sibińska 
 

Poz. 1478 
 

Uchwała Nr XXXVII/586/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Żelaznej. 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717, ze zm.) Rada Miasta 
Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje: 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne planu 

 
§ 1.1. Zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/780/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  

22 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie 
ul.Żelaznej oraz Uchwałą Nr XXXVII/585/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
25 czerwca 2008r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie 
ul.Żelaznej z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. 
2. Plan obejmuje obszar położony w rejonie ul. Żelaznej  i Al. Konstytucji 3 Maja, o łącznej 
powierzchni 18,76 ha. 
3. Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawione zostały na 
rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
4. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały: 
1) załącznik Nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 

1:1000; 
2) załącznik Nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.; 
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania; 
4) załącznik Nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego 

do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

§ 2. 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej; 
2) MN/MW - tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszanej - jednorodzinnej i wielorodzinnej  



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8  (178) / 2008 

 

 

 

26

o niskiej intensywności; 
3) MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z dopuszczeniem usług na 

dwóch pierwszych nadziemnych kondygnacjach; 
4) KDG – drogi główne;  
5) KDL – drogi lokalne; 
6) KDD – drogi dojazdowe; 
7) KDW – drogi wewnętrzne; 
8) KP – ciągi piesze; 
9) ZP - tereny zieleni urządzonej; 
10) ZP/US - tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług sportu; 
11) KDL/MW/ZP - teren drogi lokalnej, mieszkalnictwa wielorodzinnego i zieleni 

urządzonej; 
12) E - tereny infrastruktury elektroenergetycznej. 
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) „intensywności zabudowy” – należy przez to rozumieć stopień wykorzystania 

powierzchni gruntu, wyrażony jako stosunek powierzchni całkowitej wszystkich 
kondygnacji nadziemnych po obrysie budynku, z wyłączeniem tarasów i balkonów,  
do powierzchni działki; 

2) „powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć powierzchnię jaką budynek zajmuje 
na działce. Powierzchnię zabudowy mierzy się na poziomie terenu, po zewnętrznym 
obrysie budynku, z uwzględnieniem wszystkich podcieni. Do powierzchni zabudowy nie 
wlicza się tarasów otwartych i zadaszonych, schodów zewnętrznych, podjazdów, 
budynków parterowych mających dachy z nasadzeniami zielonymi służących jako 
parkingi oraz budynków o kondygnacjach wyłącznie podziemnych; 

3) „działce budowlanej” – należy przez to rozumieć zabudowaną lub przeznaczoną do 
zabudowy działkę gruntu, lub działkę złożoną z kilku działek gruntu, której wielkość, 
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków  
i urządzeń położonych na tej działce. 

 
§ 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy ustala się: 
1) wymagania geometrii dachu, określone w ustaleniach szczegółowych, nie dotyczą połaci 

dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami, wejściami; 
2) przed podziałem terenu należy wykonać makroniwelację w obszarze oznaczonym na 

rysunku planu - załącznik Nr 1; 
3) nasypy i wykopy w obszarze objętym makroniwelacją lokalizować poza liniami 

rozgraniczającymi teren KDD; 
4) budynki lub ich części stanowiące akcent architektoniczny kształtować jako wyższe od 

zabudowy ustalonej w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu o wysokość od 0,5 
do 1 kondygnacji; 

5) należy uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych w kształtowaniu zabudowy 
i urządzeń komunikacji – nie dotyczy terenów zabudowy jednorodzinnej. 

2. W zakresie zasad i warunków łączeń i podziału nieruchomości ustala się zasady podziału 
działek: 
1) dopuszcza się podział działek zgodnie z ustaleniami szczegółowymi z zastrzeżeniem 

§3 ust. 1 pkt 2;  
2) dopuszcza się inne niż wskazane w ustaleniach szczegółowych parametry działek: 
a) na narożnikach terenów, 
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b) na końcach dróg wewnętrznych, 
c) położonych przy łukach dróg; 
3)  dopuszcza się podział o innych niż wskazane w ustaleniach szczegółowych parametrach 
w celu regulacji, na poprawę warunków; 
4) dopuszcza się niezależnie od ustaleń szczegółowych na terenach przeznaczonych 
na mieszkalnictwo wielorodzinne z dopuszczeniem usług (…MW/U) wydzielenie: 
a) dróg wewnętrznych stanowiących obsługę tych terenów, 
b) działek przeznaczonych na obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. 
3.Dopuszcza się zagospodarowanie zbędnych mas ziemnych poza terenem inwestora 
do następujących celów pod warunkiem , że nie będą zawierać odpadów: 
1) kształtowanie terenu kopca wskazanego w Uchwale 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, 

2) kształtowanie terenu dróg w obrębie miasta Gorzowa Wlkp., 
3) do niwelacji terenów wskazanych w planie oraz przyjętych przez organ projektach 

zagospodarowania terenu, 
4. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem, dopuszcza się dotychczasowe 
użytkowanie terenu. 
 

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody: 
1) ustala się ograniczenie uciążliwości inwestycji do granic własnej działki; 
2) ustala się zakaz zabudowy terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem – „tereny 

wykluczone z zabudowy ze względu na uwarunkowania geotechniczne gruntu”; 
3) zakazuje się wprowadzania działalności usługowej w obiektach mieszkalnych mogącej 

powodować obniżenie standardów wymaganych przepisami szczególnymi dla zabudowy 
mieszkaniowej; 

4) zakazuje się lokalizacji funkcji zbierania odpadów, które wymagają zezwolenia 
na prowadzenie działalności oraz funkcji odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów; 

5) dopuszcza się na terenach wykluczonych z zabudowy ze względu na uwarunkowania 
geotechniczne gruntu lokalizację małej architektury związanej z funkcją terenu; 

6) dopuszcza się na terenach wykluczonych z zabudowy ze względu na uwarunkowania 
geotechniczne gruntu budowę drogi wewnętrznej w granicach terenu oznaczonego 
na rysunku symbolem 5KDW oraz drogi publicznej, lokalnej, gminnej KDL. 

 
§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) osoba prowadząca prace budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który 
posiada cechy zabytku, obiektów nieruchomych i nawarstwień kulturowych 
podlegających ochronie, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
Jednocześnie zobowiązana jest zabezpieczyć odkryty przedmiot, obiekty nieruchome  
i nawarstwienia kulturowe i wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub 
zniszczyć, do czasu wydania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków 
odpowiednich zarządzeń; 

2) wszelkie prace realizowane w granicach występowania stanowiska archeologicznego 
wymagają, przed ich podjęciem, wykonania archeologicznych badań ratunkowych oraz 
uzgodnienia ze strony wojewódzkiego konserwatora zabytków zgodnie z przepisami 
szczegółowymi; 

3) rozbudowa, nadbudowa, zmiana formy elewacji i formy dachu obiektów znajdujących 
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się w gminnej ewidencji zabytków i zlokalizowanych w granicach planu dopuszczalna 
jest tylko po uzgodnieniu projektu z miejskim konserwatorem zabytków; 

4) w przypadku remontu lub przebudowy obiektów, o których mowa w pkt 3) nakazuje się 
przeprowadzenie prac konserwatorskich tego obiektu lub odpowiednio jego części. 

 
§ 6. Dla inwestycji na terenach objętych planem, zapewnić w granicach własnej 

działki odpowiednią ilość miejsc postojowych nie mniejszą niż: 
1) 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na każde 20 m2 powierzchni użytkowej 

lokalu handlowego lub usługowego;  
2) 1,5 miejsca postojowego dla samochodu osobowego na jeden lokal mieszkalny 

w zabudowie wielorodzinnej; 
3) 2 miejsca postojowe dla samochodu osobowego na jeden budynek mieszkalny 

w zabudowie jednorodzinnej. 
 

§ 7. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 
1. Ustala się budowę sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg 
publicznych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, wyłącznie podziemnej. 
2. Dopuszcza się budowę linii elektroenergetycznych i telefonicznych napowietrznych na 
użytek tymczasowy oraz elementów oświetlenia dróg i ciągów pieszych. 
3. Dopuszcza się budowę sieci infrastruktury technicznej na innych terenach niż wskazane  
w ust. 1, pod warunkiem, że lokalizacja sieci nie będzie ograniczała zagospodarowania  
i zabudowy terenu ustalonego i dopuszczonego w ustaleniach szczegółowych. 
4. Dopuszcza się przebudowę sieci w przypadku kolizji z elementami zagospodarowania. 
5. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 
1) ustala się rozbudowę infrastruktury w oparciu o wodociągi zlokalizowane  

w al. Konstytucji 3 Maja, ul. Sportowej oraz al. 11 Listopada na zasadach i warunkach 
uzgodnionych z zarządcą sieci; 

2) dopuszcza się budowę infrastruktury w oparciu o inne źródła wskazane przez zarządcę 
sieci w przypadku wyczerpania się rezerw sieci wskazanych w pkt 1; 

3) dopuszcza się budowę stacji hydroforowej na terenach o symbolach MW/U. 
6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
1) ustala się budowę infrastruktury w oparciu o istniejące sieci energetyczne i stacje 

transformatorowe 15/04kV zlokalizowane w granicach planu – S-1370 „Sobieskiego 
Garaże” (EE), zlokalizowane poza granicami planu - S-1402 „Gagarina”, S-1548 „Mała” 
oraz nowoprojektowaną w granicach planu na terenie o symbolu E;  

2) dopuszcza się w przypadku wyczerpania mocy urządzeń wskazanych w pkt 1, budowę 
infrastruktury w oparciu o źródła wskazane przez zarządcę sieci. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 
1) ustala się zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej w al. Konstytucji 3 Maja oraz 

ul.Sportowej na zasadach i warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;  
2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła energii - własne 

kotłownie z wyłączeniem kotłowni na paliwa stałe;  
3) dopuszcza się budowę infrastruktury w oparciu o inne źródła wskazane przez zarządcę 

sieci oraz grupowe lub indywidualne źródła ciepła w przypadku wyczerpania się rezerw 
energii cieplnej wskazanych w pkt 1,. 

8. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych: 
1) ustala się budowę sieci sanitarnej do odprowadzania ścieków komunalnych w oparciu  

o kanalizację sanitarną zlokalizowaną w ulicach: al. Konstytucji 3 Maja oraz  
al.11 Listopada, na zasadach i warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci; 
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2) w przypadku wyczerpania się rezerw w przewodach wskazanych w pkt 1, dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków do przewodów wskazanych przez zarządcę sieci; 

3) zakaz budowy i odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych; 
4) dopuszcza się budowę i odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych do 

czasu budowy kanalizacji sanitarnej. 
9. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych:  
1) ustala się budowę sieci kanalizacji deszczowej w oparciu o sieci w al. 11 Listopada  

i al.Konstytucji 3 Maja, poprzez jej rozbudowę, na zasadach i warunkach uzgodnionych  
z zarządcą sieci; 

2) dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni czystych do gruntu  
w granicach własności lub gromadzenie w oczkach wodnych; 

3) dopuszcza się odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z utwardzonych 
powierzchni dróg publicznych i parkingów bezpośrednio do gruntu pod warunkiem 
oczyszczenia  
w urządzeniach podczyszczających. 

10. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się budowę sieci w oparciu o: 
1) sieci w al. 11 Listopada i al. Konstytucji 3 Maja, poprzez ich rozbudowę, na zasadach  

i warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci; 
2) stację redukcyjną znajdującą się na terenie Rejonu Gazowniczego przy ul. Sikorskiego; 
3) gazociąg średniego ciśnienia przebiegający przez teren planu miejscowego. 

11. W zakresie obsługi telekomunikacyjnej: 
1) ustala się budowę sieci na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci, w oparciu  

o istniejące sieci w al. 11 Listopada i al. Konstytucji 3 Maja;   
2) zakaz lokalizacji masztów antenowych sieci komórkowych w granicach planu 

miejscowego. 
 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej mieszanej – jednorodzinnej i wielorodzinnej, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/MW: 
1) w zakresie kształtowania zabudowy: 
a) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej formę zabudowy jako wolnostojącą, 
b) ustala się dla zabudowy garażowej formę zabudowy wbudowaną w zabudowę 

mieszkaniową, 
c) dopuszcza się budowę zabudowy garażowej jako wolnostojącej w odległości minimum 

25m od dróg publicznych, 
d) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki: 
- do 12m dla zabudowy mieszkaniowej, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, 
- do 5m dla wolnostojącej zabudowy garażowej, 
e) dopuszcza się nadbudowę istniejącej zabudowy do wysokości 12m - do 3 kondygnacji 

nadziemnych,  
f) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej, 
g) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej i garażowej dachy wielospadowe o kącie 

nachylenia 30-45o, 
h) dopuszcza się dla wolnostojącej zabudowy garażowej dachy wielospadowe o kącie 

nachylenia 25-45o, 
i) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy 
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dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej, 
2)  w zakresie zagospodarowania terenu: 
a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według 

rysunku planu, 
b) ustala się powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni działki, 
c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 40% powierzchni działki, 
d) dopuszcza się od strony dróg publicznych ogrodzenie działki do maksymalnej 

wysokości 1,6m, 
e) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów: KDG, KDD oraz 2KDW; 
3)  dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek 
budowlanych o minimalnej powierzchni 420m2, które spełniają następujące warunki: 
a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej, 
b) poprowadzenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do osi bezpośrednio 

przylegającego pasa drogowego pod kątem 90º (+/- 15º), 
c) ustala się szerokości frontu nowo wydzielonej działki w przedziale od 18m do 25m. 
 

§ 9. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej mieszanej – jednorodzinnej i wielorodzinnej, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN/MW: 
1)  w zakresie kształtowania zabudowy: 
a) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej formę zabudowy jako wolnostojącą, 
b) ustala się dla zabudowy garażowej formę zabudowy wbudowaną w zabudowę 

mieszkaniową, 
c) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według 

rysunku planu, 
d) dopuszcza się lokalizację zabudowy garażowej jako wolnostojącej w odległości 

minimum 15m od dróg publicznych, 
e) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki: 
- do 12m dla zabudowy mieszkaniowej, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, 
- do 5m dla wolnostojącej zabudowy garażowej, 
f) dopuszcza się nadbudowę istniejącej zabudowy wielorodzinnej do wysokości 12m - do 

3 kondygnacji nadziemnych,  
g) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej; 
h) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej i garażowej dachy wielospadowe o kącie 

nachylenia 30-45o, 
i) dopuszcza się dla wolnostojącej zabudowy garażowej dachy wielospadowe o kącie 

nachylenia 25-45o, 
j) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej 

w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej; 
2)  w zakresie zagospodarowania terenu: 
f) ustala się powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni działki, 
g) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 40% powierzchni działki, 
h) dopuszcza się od strony dróg publicznych ogrodzenie działki do maksymalnej 

wysokości 1,6m, 
i) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów: KDG, KDD, 2KDW, 3KDW; 

3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek 
budowlanych o minimalnej powierzchni 370m2, które spełniają następujące warunki: 
a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej, 
b) poprowadzenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi 
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bezpośrednio przylegającego pasa drogowego pod kątem 90º (+/- 35º), 
c) ustala się szerokości frontu wydzielonej działki na minimum 18m.  

 
§ 10. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej mieszanej – jednorodzinnej  

i wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN/MW: 
1)  w zakresie kształtowania zabudowy: 
a) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej formę zabudowy jako wolnostojącą, 
b) ustala się dla zabudowy garażowej formę zabudowy wbudowaną w zabudowę 

mieszkaniową, 
c) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według 

rysunku planu, 
d) dopuszcza się lokalizację zabudowy garażowej jako wolnostojącej w odległości 

minimum 15m od dróg publicznych, 
e) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki: 
- do 12m dla zabudowy mieszkaniowej, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, 
- do 5m dla wolnostojącej zabudowy garażowej, 
f) dopuszcza się nadbudowę istniejącej zabudowy wielorodzinnej do wysokości 12m - do 

3 kondygnacji nadziemnych,  
g) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej, 
h) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej i garażowej dachy wielospadowe o kącie 

nachylenia 30-45o, 
i) dopuszcza się dla wolnostojącej zabudowy garażowej dachy wielospadowe o kącie 

nachylenia 25-45o, 
j) pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy dachówkopodobnej 

w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej; 
2)  w zakresie zagospodarowania terenu: 
a) ustala się powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni działki, 
b) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 40% powierzchni działki, 
c) dopuszcza się od strony dróg publicznych ogrodzenie działki do maksymalnej 

wysokości 1,6m, 
d) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów: KDG, 3KDW, 4KDW; 
a) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek 

budowlanych o minimalnej powierzchni 370m2, które spełniają następujące warunki:  
b) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej, 
c) poprowadzenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi 

bezpośrednio przylegającego pasa drogowego pod kątem 90º (+/- 35º), 
d) ustala się szerokości frontu wydzielonej działki na minimum 18m.  

 
§ 11. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej mieszanej – jednorodzinnej  

i wielorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN/MW: 
1)  w zakresie kształtowania zabudowy: 
a) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej formę zabudowy jako wolnostojącą lub 

bliźniaczą pod warunkiem, że łączna długość elewacji nie przekroczy 20m, 
b) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 13m, nie więcej niż 4 
kondygnacje nadziemne, 

c) ustala się w miejscu wyznaczonym na rysunku planu lokalizację akcentu 
architektonicznego, 
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d) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej, 
e) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej dachy wielospadowe o kącie nachylenia  

30-45o, 
f) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy 

dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej; 
2)  w zakresie zagospodarowania terenu: 
a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według 

rysunku planu, 
b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 1, 
c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 25% powierzchni działki, 
d) dopuszcza się od strony dróg publicznych ogrodzenie działki do maksymalnej 

wysokości 1,6m, 
e) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów: KDL oraz KDD; 

3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek 
budowlanych o minimalnej powierzchni 400m2, które spełniają następujące warunki: 
a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej, 
b) poprowadzenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi 

bezpośrednio przylegającego pasa drogowego pod kątem 90º (+/- 25º), 
c) ustala się szerokości frontu wydzielonej działki na minimum 20m. 

 
§ 12. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1MN: 
1)  w zakresie kształtowania zabudowy: 
a) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej formę zabudowy jako wolnostojącą, 
b) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według 

rysunku planu, 
c) ustala się dla zabudowy garażowej formę zabudowy wbudowaną w zabudowę 

mieszkaniową, 
d) dopuszcza się budowę zabudowy garażowej jako wolnostojącej w odległości minimum 

15m od dróg publicznych, 
e) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki: 
- od 8m do 11m dla zabudowy jednorodzinnej, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, 
- do 5m dla wolnostojącej zabudowy garażowej, 
f) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej; 
g) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej i garażowej dachy wielospadowe o kącie 

nachylenia 30-45o, 
h) dopuszcza się dla wolnostojącej zabudowy garażowej dachy wielospadowe o kącie 

nachylenia 25-45o, 
i) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy 

dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej; 
2) w zakresie zagospodarowania terenu: 

a) ustala się powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni działki, 
b) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 40% powierzchni działki, 
c) dopuszcza się od strony dróg publicznych ogrodzenie działki do maksymalnej 

wysokości 1,6m, 
d) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów: KDD oraz 1KDW; 

3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek 
budowlanych o minimalnej powierzchni 480m2, które spełniają następujące warunki: 
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a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej, 
b) poprowadzenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi 

bezpośrednio przylegającego pasa drogowego pod kątem 90º (+/- 15º), 
c) ustala się szerokości frontu wydzielonej działki na minimum 17m. 

 
§ 13. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 2MN: 
1) w zakresie kształtowania zabudowy: 

a) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej formę zabudowy jako wolnostojącą, 
b) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według 

rysunku planu, 
c) ustala się dla zabudowy garażowej formę zabudowy wbudowaną w zabudowę 

mieszkaniową, 
d) dopuszcza się budowę zabudowy garażowej jako wolnostojącej w odległości minimum 

15m od dróg publicznych, 
e) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki: 
- od 8m do 11m dla zabudowy jednorodzinnej, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, 
- do 5m dla wolnostojącej zabudowy garażowej, 

f) ustala się w miejscu wyznaczonym na rysunku planu lokalizację akcentu 
architektonicznego, 

g) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej, 
h) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej i garażowej dachy wielospadowe o kącie 

nachylenia 30-45o, 
i) dopuszcza się dla wolnostojącej zabudowy garażowej dachy wielospadowe o kącie 

nachylenia 25-45o, 
j) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy 

dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej; 
2)  w zakresie zagospodarowania terenu: 

a) ustala się powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni działki, 
b) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 40% powierzchni działki, 
c) dopuszcza się od strony dróg publicznych ogrodzenie działki do maksymalnej 

wysokości 1,6m, 
d) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów: KDD oraz 1KDW; 

3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek 
budowlanych o minimalnej powierzchni 400m2, które spełniają następujące warunki:  

a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej, 
b) poprowadzenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi 

bezpośrednio przylegającego pasa drogowego pod kątem 90º (+/- 15º), 
c) ustala się szerokości frontu wydzielonej działki na minimum 19m. 

 
§ 14. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 3MN: 
1) w zakresie kształtowania zabudowy: 

a) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej formę zabudowy jako wolnostojącą, 
b) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według 

rysunku planu, 
c) ustala się dla zabudowy garażowej formę zabudowy wbudowaną w zabudowę 

mieszkaniową, 
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d) dopuszcza się budowę zabudowy garażowej jako wolnostojącej w odległości minimum 
15m od dróg publicznych, 

e) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym 
wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki: 

- od 8m do 11m dla zabudowy jednorodzinnej, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, 
- do 5m dla wolnostojącej zabudowy garażowej, 

f) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej, 
g) ustala się dla zabudowy mieszkaniowej i garażowej dachy wielospadowe o kącie 

nachylenia 30-45o, 
h) dopuszcza się dla wolnostojącej zabudowy garażowej dachy wielospadowe o kącie 

nachylenia 25-45o, 
i) ustala się dla zabudowy istniejącej dachy dwuspadowe, 
j) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy 

dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej; 
2) w zakresie zagospodarowania terenu: 

a) ustala się powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni działki, 
b) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 40% powierzchni działki, 
c) dopuszcza się od strony dróg publicznych ogrodzenie działki do maksymalnej 

wysokości 1,6m, 
d) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów: KDL oraz 1KDW; 

3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek 
budowlanych o minimalnej powierzchni 400m2, które spełniają następujące warunki: 
a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej, 
b) poprowadzenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do osi 

bezpośrednio przylegającego pasa drogowego pod kątem 90º (+/- 15º), 
c) ustala się szerokości frontu wydzielonej działki na minimum 16m. 

 
§ 15. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji 

usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW/U: 
1)  w zakresie kształtowania zabudowy: 
a) nakazuje się lokalizację zabudowy pierzejowej, zwartej w miejscu wskazanym na 

rysunku planu jako linia obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej, 
b) zakaz przerywania zabudowy na odcinku oznaczonym jako linia obowiązującej 

lokalizacji zabudowy zwartej, 
c) dopuszcza się przejazdy bramowe w zabudowie zlokalizowanej na linii obowiązującej 

lokalizacji zabudowy zwartej, 
d) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej lub 

podziemnej, 
e) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy garażowej, 
f) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 20m, nie więcej niż  
6 kondygnacji nadziemnych i nie mniej niż 5 kondygnacji nadziemnych, 

g) dopuszcza się budowę 2 kondygnacji podziemnych, 
h) ustala się dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35-45o, 
i) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy 

dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej; 
2)  w zakresie zagospodarowania terenu: 
a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według 

rysunku planu, 
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b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 1, 
c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 45% powierzchni działki, 
d) powierzchnia parkingów otwartych w granicach terenu nie może przekroczyć 5% 

całkowitej powierzchni działki, 
e) dopuszcza się budowę parkingów podziemnych pod całym obszarem ograniczonym 

linią zabudowy, 
f) dopuszcza się lokalizację parkingów, których poziom dachu zielonego, będzie 

znajdował się na poziomie parteru budynków, z tolerancją do 1m, przylegających do 
obiektu na całym terenie wyznaczonym liniami zabudowy, 

g) zakaz lokalizacji ogrodzeń, 
h) dopuszcza się wprowadzania ogrodzeń o wysokości nie wyższej niż 1,6m dla 

wewnętrznych terenów zieleni, rekreacji, placów zabaw,  
i) zapewnić dostęp do istniejącej stacji transformatorowej w celu należytej eksploatacji, 
j) dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejącej stacji transformatorowej w granicach 

terenu, 
k) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu: KDL; 

3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek 
budowlanych, które spełniają następujące warunki: 
a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej, 
b) zachowania na każdej wydzielanej działce parametrów zawartych w pkt 2b i 2c oraz  

w § 6.  
 

§ 16. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji 
usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MW/U: 
1)  w zakresie kształtowania zabudowy: 
a) nakazuje się lokalizację zabudowy pierzejowej, zwartej w miejscu wskazanym na 

rysunku planu jako linia obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej, 
b) zakaz przerywania zabudowy na odcinku oznaczonym jako linia obowiązującej 

lokalizacji zabudowy zwartej, 
c) dopuszcza się przejazdy bramowe w zabudowie zlokalizowanej na linii obowiązującej 

lokalizacji zabudowy zwartej, 
d) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej lub 

podziemnej, 
e) ustala się zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy garażowej, 
f) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 14m, nie więcej niż 4 
kondygnacje nadziemne i nie mniej niż 3 kondygnacje nadziemne, 

g) ustala się lokalizację akcentu architektonicznego w miejscu wskazanym na rysunku, 
h) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej, 
i) ustala się dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35-45o, 
j) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy 

dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej; 
2)  w zakresie zagospodarowania terenu: 
a) ustala się lokalizację zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według rysunku 

planu, 
b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 0,8, 
c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 65% powierzchni działki, 
d) powierzchnia parkingów otwartych w granicach terenu nie może przekroczyć 2% 

całkowitej powierzchni działki, 
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e) dopuszcza się budowę parkingów podziemnych pod całym obszarem ograniczonym 
linią zabudowy, 

f) dopuszcza się lokalizację parkingów, których poziom dachu zielonego, będzie 
znajdował się na poziomie parteru budynków, z tolerancją do 1m, przylegających do 
obiektu na całym terenie wyznaczonym liniami zabudowy,  

g) zakaz lokalizacji ogrodzeń, 
h) dopuszcza się wprowadzania ogrodzeń o wysokości nie wyższej niż 1,6m dla 

wewnętrznych terenów zieleni, rekreacji, placów zabaw,  
i) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu: KDL; 

3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek 
budowlanych, które spełniają następujące warunki: 
a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej, 
b) zachowania na każdej wydzielanej działce parametrów zawartych w pkt 2b i 2c oraz  

w §6.  
 

§ 17. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji 
usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MW/U: 
1)  w zakresie kształtowania zabudowy: 
a) nakazuje się lokalizację zabudowy pierzejowej, zwartej w miejscu wskazanym na 

rysunku planu jako linia obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej, 
b) zakaz przerywania zabudowy na odcinku oznaczonym jako linia obowiązującej 

lokalizacji zabudowy zwartej, 
c) dopuszcza się przejazdy bramowe w zabudowie zlokalizowanej na linii obowiązującej 

lokalizacji zabudowy zwartej 
d) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej lub 

podziemnej, 
e) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy garażowej, 
f) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 14m, nie więcej niż  
4 kondygnacje nadziemne i nie mniej niż 3 kondygnacje nadziemne, 

g) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej, 
h) ustala się dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35-45o, 
i) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy 

dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej; 
2)  w zakresie zagospodarowania terenu: 
a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według 

rysunku planu, 
b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 1,25, 
c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 25% powierzchni działki, 
d) powierzchnia parkingów otwartych w granicach terenu nie może przekroczyć 5% 

całkowitej powierzchni działki, 
e) dopuszcza się budowę parkingów podziemnych pod całym obszarem ograniczonym 

linią zabudowy, 
f) zakaz lokalizacji ogrodzeń, 
g) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń o wysokości nie wyższej niż 1,6m dla 

wewnętrznych terenów zieleni, rekreacji, placów zabaw,  
h) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu: KDL; 

3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek 
budowlanych, które spełniają następujące warunki: 
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a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej, 
b) zachowania na każdej wydzielonej działce parametrów określonych w pkt 2b i 2c oraz 

w §6.  
 

§ 18. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji 
usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MW/U: 
1)  w zakresie kształtowania zabudowy: 
a) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej lub 

podziemnej, 
b) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy garażowej, 
c) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 14m, nie więcej  
niż 4 kondygnacje nadziemne i nie mniej niż 3 kondygnacje nadziemne, 

d) ustala się lokalizację akcentu architektonicznego w miejscu wskazanym na rysunku, 
e) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej, 
f) ustala się dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35-45o, 
g) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy 

dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej; 
2)  w zakresie zagospodarowania terenu: 
a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według 

rysunku planu, 
b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 0,7, 
c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 50% powierzchni działki, 
d) powierzchnia parkingów otwartych w granicach terenu nie może przekroczyć 5% 

całkowitej powierzchni działki, 
e) dopuszcza się budowę parkingów podziemnych pod całym obszarem ograniczonym 

linią zabudowy, 
f) zakaz lokalizacji ogrodzeń, 
g) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń o wysokości nie wyższej niż 1,6m dla 

wewnętrznych terenów zieleni, rekreacji, placów zabaw,  
h) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu: KDL lub ul. Skarżyńskiego; 

3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek 
budowlanych, które spełniają następujące warunki: 
a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej, 
b) zachowania na każdej wydzielanej działce parametrów określonych w pkt 2b i 2c oraz 

w §6.  
 

§ 19. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji 
usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MW/U: 
1)  w zakresie kształtowania zabudowy: 
a) nakazuje się lokalizację zabudowy pierzejowej, zwartej w miejscu wskazanym na 

rysunku planu jako linia obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej, 
b) zakaz przerywania zabudowy na odcinku oznaczonym na rysunku jako linia 

obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej, 
c) dopuszcza się przejazdy bramowe w zabudowie zlokalizowanej na linii obowiązującej 

lokalizacji zabudowy zwartej 
d) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej lub 

podziemnej, 
e) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy garażowej, 
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f) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym 
wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 11m, nie więcej niż 3 
kondygnacje nadziemne i nie mniej niż 2 kondygnacje nadziemne, 

g) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej, 
h) ustala się dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35-45o, 
i) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy 

dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej; 
2)  w zakresie zagospodarowania terenu: 
a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według 

rysunku planu, 
b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 0,7, 
c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 60% powierzchni działki, 
d) powierzchnia parkingów otwartych w granicach terenu nie może przekroczyć 5% 

całkowitej powierzchni działki, 
e) dopuszcza się budowę parkingów podziemnych pod całym obszarem ograniczonym 

linią zabudowy, 
f) zakaz lokalizacji ogrodzeń, 
g) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń o wysokości nie wyższej niż 1,6m dla 

wewnętrznych terenów zieleni, rekreacji, placów zabaw,  
h) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu: KDD; 

3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek 
budowlanych, które spełniają następujące warunki: 
a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej, 
b) zachowania na każdej wydzielanej działce parametrów określonych w pkt 2b i 2c oraz 

w §6.  
 

§ 20. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji 
usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MW/U: 
1) w zakresie kształtowania zabudowy: 
a) dopuszcza się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej w formie zabudowy szeregowej; 
b) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej, 
c) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 12m, nie więcej  
niż 3 kondygnacje nadziemne i nie mniej niż 2 kondygnacje nadziemne, 

d) zakaz nadbudowy istniejącej zabudowy, 
e) ustala się lokalizację akcentu architektonicznego w miejscu wskazanym na rysunku, 
f) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej, 
g) ustala się dachy wielospadowe o kącie nachylenia 6 – 20o, 
h) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy 

dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej; 
2)  w zakresie zagospodarowania terenu: 
a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według 

rysunku planu, 
b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 0,9, 
c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 25% powierzchni działki, 
d) powierzchnia parkingów otwartych w granicach terenu nie może przekroczyć 10% 

całkowitej powierzchni działki, 
e) zakaz lokalizacji ogrodzeń, 
f) dopuszcza się lokalizację ogrodzeń o wysokości nie wyższej niż 1,6m dla 
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wewnętrznych terenów zieleni, rekreacji, placów zabaw,  
g) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu: KDG; 

3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek 
budowlanych, które spełniają następujące warunki: 
a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej, 
b) zachowania na każdej wydzielanej działce parametrów określonych w pkt 2b i 2c oraz 

w §6.  
 

§ 21. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji 
usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MW/U: 
1)  w zakresie kształtowania zabudowy: 
a) nakazuje się lokalizację zabudowy pierzejowej, zwartej w miejscu wskazanym na 

rysunku planu jako linia obowiązującej lokalizacji zabudowy zwartej, 
b) zakaz przerywania zabudowy na odcinku oznaczonym jako linia obowiązującej 

lokalizacji zabudowy zwartej, 
c) dopuszcza się przejazdy bramowe w zabudowie zlokalizowanej na linii obowiązującej 

lokalizacji zabudowy zwartej, 
d) dopuszcza się lokalizację lokali usługowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej lub 

podziemnej, 
e) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy garażowej, 
f) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 12m, nie więcej  
niż 3 kondygnacje nadziemne i nie mniej niż 2 kondygnacje nadziemne, 

g) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej, 
h) ustala się dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35-45o, 
i) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy 

dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej; 
2) w zakresie zagospodarowania terenu: 
a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według 

rysunku planu, 
b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 0,6, 
c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 50% powierzchni działki, 
d) powierzchnia parkingów otwartych w granicach terenu nie może przekroczyć 4% 

całkowitej powierzchni działki, 
e) dopuszcza się budowę parkingów podziemnych pod całym obszarem ograniczonym 

linią zabudowy, 
f) zakaz lokalizacji ogrodzeń, 
g) dopuszcza się wprowadzania ogrodzeń o wysokości nie wyższej niż 1,6m dla 

wewnętrznych terenów zieleni, rekreacji, placów zabaw,  
h) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu: KDL i KDD; 

3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek 
budowlanych, które spełniają następujące warunki: 
a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej, 
b) zachowania na każdej wydzielanej działce parametrów określonych w pkt 2b i 2c oraz 

w §6.  
 

§ 22. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z możliwością lokalizacji 
usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MW/U: 
1) w zakresie kształtowania zabudowy: 
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a) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy garażowej, 
b) ustala się wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu lub attyki do 13m, nie więcej niż 4 
kondygnacje nadziemne i nie mniej niż 2 kondygnacje nadziemne, 

c) ustala się maksymalną szerokość frontu pojedynczego budynku na 20m, 
d) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej, 
e) ustala się dachy wielospadowe o kącie nachylenia 35-45o, 
f) ustala się pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachy 

dachówkopodobnej w kolorze dachówki ceramicznej niebarwionej; 
2) w zakresie zagospodarowania terenu: 
a) ustala się usytuowanie zabudowy na działce zgodnie z linią zabudowy – według 

rysunku planu, 
b) ustala się maksymalną intensywność zabudowy terenu – 1,2, 
c) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 25% powierzchni działki, 
d) powierzchnia parkingów otwartych w granicach terenu nie może przekroczyć 5% 

całkowitej powierzchni działki, 
e) dopuszcza się budowę parkingów podziemnych pod całym obszarem ograniczonym 

linią zabudowy, 
f) zakaz lokalizacji ogrodzeń, 
g) dopuszcza się wprowadzenie ogrodzeń o wysokości nie wyższej niż 1,6m dla 

wewnętrznych terenów zieleni, rekreacji, placów zabaw,  
h) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu: KDD, 
i) ustala się lokalizację ogólnodostępnego ciągu pieszego łączącego teren KDD  

z terenem 4KDW; 
3) dopuszcza się podziały geodezyjne mające na celu wydzielenie (utworzenie) działek 
budowlanych, które spełniają następujące warunki: 
a) zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej lub publicznej, 
b) zachowania na każdej wydzielanej działce parametrów określonych w pkt 2b i 2c oraz 

w §6.  
publicznej. 

§ 23. Dla terenu istniejącej drogi publicznej, głównej, gminnej, oznaczonej na rysunku 
planu symbolem KDG: 
1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia według rysunku planu; 
2) ustala się lokalizację obustronnych chodników. 

 
§ 24. Dla terenu drogi publicznej, lokalnej, gminnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDL: 
1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia według rysunku planu; 
2) ustala się lokalizację obustronnych chodników; 
3) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej; 
4) dopuszcza się lokalizację zieleni towarzyszącej. 

 
§ 25. Dla terenu drogi publicznej dojazdowej, gminnej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDD: 
1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia według rysunku planu; 
2) dopuszcza się lokalizację obustronnych chodników; 
3) dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej wydzielonej jednostronnie; 
4) dopuszcza się lokalizację zieleni towarzyszącej. 
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§ 26. Dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW: 
1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia według rysunku planu. 

 
§ 27. Dla terenów ciągów pieszych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KP, 

2KP, 3KP, 4KP: 
1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczenia według rysunku planu; 
2) na terenie 2KP zapewnić niezbędny dojazd z terenu 1KDW do terenu oznaczonego 

symbolem E; 
3) na terenie 4KP zapewnić niezbędny dojazd z terenu KDL do terenu oznaczonego 

symbolem ZP/US. 
 

§ 28. Dla terenu zieleni publicznej urządzonej oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZP: 
1) zakaz wszelkiej zabudowy; 
2) dopuszcza się lokalizację małej architektury związanej z funkcją terenu; 
3) dopuszcza się lokalizację wewnętrznych ciągów pieszych; 
4) ustala się obsługę komunikacyjną z drogi KDL; 
5) zakaz podziału nieruchomości za wyjątkiem warunków ustalonych w §3 ust.2 pkt 3. 

 
§ 29. Dla terenu drogi lokalnej, mieszkalnictwa wielorodzinnego i zieleni urządzonej, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL/MW/ZP: 
1) ustala się przeznaczenie terenu na rezerwę dla drogi publicznej oznaczonej symbolem 

KDL; 
2) dopuszcza się podział na działki przeznaczone na powiększenie działek zlokalizowanych  

w terenach KDL lub 5MW/U; 
3) zakaz zabudowy terenu obiektami kubaturowymi. 

 
§ 30. Dla terenu zieleni uporządkowanej z dopuszczeniem usług sportu, oznaczonej na 

rysunku planu symbolem ZP/US: 
1) zakaz wprowadzania zabudowy; 
2) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury związanej z funkcją parkową 

terenu; 
3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimum 60% powierzchni działki; 
4) dopuszcza się ogrodzenie działki, które musi być wykonane jako ażurowe z prześwitem 

na powierzchni minimum 60% w rzucie prostopadłym i maksymalnej wysokości 1,6m; 
5) dopuszcza się lokalizację wewnętrznych ciągów pieszych; 
6) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów 5KDW oraz 4KP; 
7) zakaz podziału nieruchomości za wyjątkiem warunków ustalonych w §3 ust.2 pkt 3. 

 
§ 31. Dla terenu infrastruktury elektroenergetycznej – trafostacja - oznaczonej na 

rysunku planu symbolem E: 
1) ustala się lokalizację obiektów związanych z infrastrukturą elektroenergetyczną - 

trafostacja; 
2) ustala się wysokość zabudowy - do 5m; 
3) ustala się dach wielospadowy o kącie nachylenia 25-45o; 
4) ustala się obsługę komunikacyjną z terenu 2KP. 
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Rozdział III 
Przepisy końcowe planu 

 
§ 32. Określa się następujące stawki procentowe dla ustalenia jednorazowej opłaty  

w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której 
wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu: 
1) 30% od wzrostu wartości nieruchomości terenów MW/U, MW, MN/MW oraz MN; 
2) 1% od wzrostu wartości terenów: KDG, KDL, KDD, KDW, KP, ZP, ZP/US, 

KDL/MW/ZP, oraz E. 
 

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

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega publikacji w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp. 

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

Załącznik Nr 3 
       do Uchwały Nr XXXVII/586/2008 
       Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
       z dnia 25 czerwca 2008r  
 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  
o finansach publicznych dotyczy terenu objętego miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żelaznej w Gorzowie Wielkopolskim  
  

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 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 oraz energii realizowane 

będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami), zgodnie  
z planami rozwoju, 

2) w zakresie realizacji infrastruktury: 
a) wodociągowej - przewiduje się rozbudowę sieci jako zadanie realizowane ze środków 

Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych – szacunkowy koszt  900.000,- 
zł, 
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b) kanalizacji sanitarnej - przewiduje się rozbudowę sieci jako zadanie realizowane ze 
środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych - szacunkowy koszt 
1.200.000,-zł, 

c) kanalizacji deszczowej - przewiduje się rozbudowę sieci jako zadanie realizowane ze 
środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych – szacunkowy koszt 
1.700.000,-zł, 

d) drogowej – przewiduje się rozbudowę sieci infrastruktury w liniach rozgraniczenia dróg 
jako zadanie realizowane ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków 
pomocowych – szacunkowy koszt 6.000.000,-zł, 

2. Koszty przewidziane na realizację inwestycji mogą ulecać 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 prawo zamówień publicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalne 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 zainteresowanych stron. 
 

Załącznik Nr 4 
do Uchwały NrXXXVII/586/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 25 czerwca 2008r.  

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie 
ul.Żelaznej. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa 
Wlkp. rozstrzyga, co następuje: 
 
1. Uwaga wniesiona w dniu 19 maja 2008r. dotycząca działki nr 2526/7 (w użytkowaniu 
wieczystym) przez Gorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 
1, uzupełniona pismem z dnia 29 maja 2008r.: 
a) działka nr 2526/7 jest przeznaczona pod budownictwo i jest we władaniu – 

użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, 
b) do składania uwag jest uprawniona Rada Nadzorcza oraz Zebranie Przedstawicieli 

Członków, 
c) wyznaczony termin wyklucza możliwość złożenia uwag przez Radę Nadzorczą  

i Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni, 
d) Zarząd Spółdzielni twierdzi, iż powinni znajdować się w gronie organów 
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uzgadniających (wg pisma stanowiącego uzupełnienie uwagi jest to w oparciu o art. 233 
Kodeksu Cywilnego), 

e) wnosi o zmianę prognozy skutków finansowych przy założeniu, że teren przewidziany 
pod zieleń zostanie wykupiony przez Miasto, 

f) prawo wieczystego użytkowania dla działki nr 2525/8 Spółdzielnia przenosi 
na użytkowników garaży, 

g) wnosi o przeznaczenie na części działki nr 2526/7 (według ewidencji działka  
nr 2526/10) pod budowę parkingu wielopoziomowego, 

h) założenie projektu planu pozbawiają Spółdzielnię rezerwy terenu, 
i) w przypadku uchwalenia projektu planu w przedstawionej na wyłożeniu do publicznego 

wglądu wersji, Spółdzielnia wystąpi o roszczenia z tytułu art. 36 Ustawy z dnia 27 
marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 
poz. 717 ze zm.), 

j) wnoszą o wyłączenie z projektu planu tereny znajdujące się we władaniu Spółdzielni. 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag: uwagi nieuwzględnione. 
 

UZASADNIENIE 
 
Teren działki ewid. nr. 2526/7 w  opracowaniu “Warunki geologiczno – inżynierskie obszaru 
mpzp położonego w rejonie Al. Konstytucji 3 Maja/ul. Żelaznej na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp.” wykonanym przez uprawnionego geologa jako element ekofizjografii do planu, 
zakwalifikowany został jako “niekorzystny dla budownictwa”. Dodatkowe obciążania terenu 
nad stromymi skarpami może spowodować ich osuwanie, a tym samym zagrozić 
bezpieczeństwu istniejącej na skarpie zabudowie.  Spółdzielnia nie przedstawiła żadnych 
dowodów na to, że teren stanowi grunt nośny i jest możliwy do zabudowy. Opinia więc, że 
teren nadaje się pod zabudowę jest niczym nie popartym przypuszczeniem Spółdzielni. 
Ponadto przeznaczenie części terenu proponowanego w uwadze na parking wielopoziomowy 
jest niemożliwe ze względu na zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690). 
 
Przeznaczenie terenu w przedmiotowym planie na zieleń urządzoną jedynie usankcjonuje 
dotychczasowy sposób zagospodarowania i nie spowoduje obniżenia wartości nieruchomości. 
 
Procedura wyłożenia projektu planu oraz odbycia dyskusji publicznej, a także termin 
składania uwag do projektu jest zgodna z przepisami prawa, tj. art. 17 pkt 10-11 Ustawy  
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 ze zm.). Dłuższy okres składanie uwag zaproponowany przez Spółdzielnię, niepotrzebnie 
wydłużyłby procedurę planistyczną, zważywszy na fakt, że nie zmieniłoby to warunków 
geologicznych terenu.  
Autorzy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  Spółdzielnię potraktowali 
tak, jak każdego właściciela terenów objętych projektem miejscowego planu i nie ujeli 
Spółdzielni w gronie uzgadniaczy planu, tym samym art. 17 pkt 7c ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym nie ma w tym przypadku zastosowania, a kodeks cywilny i 
prawo spółdzielcze nie stanowią przepisów szczególnych, jak wnosi Spółdzielnia. 
Nie jest możliwe również wyłączenie terenu Spółdzielni z opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, ponieważ byłaby to niezgodność z uchwałą  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co 
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skutkowałoby stwierdzeniem niezgodności z prawem przez Wojewodę Lubuskiego. 
W związku z powyższym uwagi uznano za niezasadne.  
 

Poz. 1479 
 

Uchwała Nr XXXVII/587/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

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

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

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

§ 1. Postanawia się przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 3.1. Przedmiotem zmiany planu jest określenie zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo wielorodzinne z dopuszczeniem usług  
w parterach budynków i parkingów podziemnych, pod usługi publiczne i komercyjne, w tym 
handlu, pod funkcje obsługi komunikacji i inne wynikające z istniejących uwarunkowań.  
2. Zakres ustaleń planu: 
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 
h) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym; 
 szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy; 
j) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 
k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 
 stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8  (178) / 2008 

 

 

 

46

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/537/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
23 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 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. oraz rozplakatowaniu w miejscach publicznych. 
 

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

Poz. 1480 
 

Uchwała Nr XXXVII/588/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Sikorskiego. 

 
 

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

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., obejmującego teren położony w rejonie ulic  
Sikorskiego, Młyńska, Spichrzowa, Składowa, Dworcowa, Kosynierów Gdyńskich, Łokietka 
i rz. Kłodawki. 
 

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

§ 3. 1. Przedmiotem opracowania planu jest określenie zasad zabudowy  
i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniowe, usługowe oraz 
wynikające z istniejących uwarunkowań przestrzennych i zgłoszonych wniosków. 
2. Zakres ustaleń planu: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
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3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 

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

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

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

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

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

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

4. 
 

§ 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. oraz rozplakatowaniu w miejscach publicznych. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

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

Poz. 1481 
 

Uchwała Nr XXXVII/589/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości gruntowej 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 23 ust.1 pkt 7a, w związku  
z  art.25 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.  
z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Kingą Kozielską kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej, obejmującej część działki Nr 1906 o pow.11m2 położonej przy  
ul.Dzieci Wrzesińskich, pod garażem tymczasowym - na 3 lata. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

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

 
Poz. 1482 

 
Uchwała Nr XXXVII/590/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

dnia 25 czerwca 2008r. 
 

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

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

nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz §2 ust.4 uchwały  
Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz.504) 
zmienionej uchwałą Nr XXIII/333/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 
2007r. (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 134 poz.1885) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z Janiną Sową umowy najmu garażu położonego w poziomie piwnic, w budynku przy  
ul. Fabrycznej 53 o powierzchni 11,0m². 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodnicząca Rady Miasta 

 
Krystyna Sibińska 
 

Poz. 1483 
 

Uchwała Nr XXXVII/591/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

zmieniająca uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne  
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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 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7, ust.1a i art.70 
ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. 
Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XXV/384/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 

2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkt 4 załącznika do uchwały w ten sposób, że 
otrzymuje on brzmienie: 

 
lokal wysokość bonifikaty [%] 

rozłożenie ceny  

na raty lp. 
położenie 

nieruchomości 
pow. 

[m2] po
w
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. 

pr
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le
ż-

ny
ch

 
2 wartość 

[zł] 

Nr i pow. 

działki 

w
ar
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łu

 w
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e 
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b 

w
ys
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ć 

pi
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w
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y 
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ł] 
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dn
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ow
a 

za
pł

at
a 

ce
ny

 

2 lata 5 lat 

4. Krzywoustego 5/6 82,38 3,31 136.910
879 

219m2 
5.790,00 75 70 60 

 
§ 2. W uchwale Nr XXVIII/410/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 

2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkty: 7 i 26 załącznika do uchwały w ten 
sposób, że otrzymują one brzmienie: 

lokal wysokość bonifikaty [%] 

rozłożenie ceny  

na raty lp. 
położenie 

nieruchomości 
pow. 

[m2] po
w

. p
om

. 

pr
zy

na
le
ż-

ny
ch

 
2 wartość 

[zł] 

Nr i pow. 

działki 
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2 lata 5 lat 

7. Fabryczna 53/6 71,06 29,81 105.980
73,74 

777m2 
1.705,00 72 67 57 

26. Strzelecka 18/5 42,30 - 90.220
1826 

200m2 
920,00 77 67 57 

 
§ 3. W uchwale Nr XXX/466/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 

2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkty: 73 i 83 załącznika do uchwały w ten 
sposób, że otrzymują one brzmienie: 

lokal wysokość bonifikaty [%] 

rozłożenie ceny  

na raty lp. 
położenie 

nieruchomości 
pow. 

[m2] po
w

. p
om

. 

pr
zy

na
le
ż-

ny
ch

 
2 wartość 

[zł] 

Nr i pow. 

działki 
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2 lata 5 lat 
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73. Walczaka 40/13 88,80 9,43 125.400
810/10 

964m2 
2.175,00 85 80 70 

83. Zielona 18/4 44,40 33,54 50.597
1843 

2173m2 
5.585,00 82 77 67 

  § 4. W uchwale Nr XXXI/498/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 marca 
2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkt 32 załącznika do uchwały w ten sposób, 
że otrzymuje on brzmienie: 

lokal wysokość bonifikaty [%] 

rozłożenie ceny  

na raty lp. 
położenie 

nieruchomości 
pow. 

[m2] po
w

. p
om

. 

pr
zy

na
le
ż-

ny
ch

 
2 wartość 

[zł] 

Nr i pow. 

działki 
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2 lata 5 lat 

32. Mickiewicza 26/4 96,80 - 132.317
243 

244m2 
956,00 83 78 68 

 
§ 5. W uchwale Nr XXXIII/540/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 kwietnia 

2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkt 2 załącznika do uchwały w ten sposób, że 
otrzymuje on brzmienie: 

lokal wysokość bonifikaty [%] 

rozłożenie ceny  

na raty lp. 
położenie 

nieruchomości 
pow. 

[m2] po
w

. p
om

. 

pr
zy

na
le
ż-

ny
ch

 
2 wartość 

[zł] 

Nr i pow. 

działki 

w
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a 
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ny

 

2 lata 5 lat 

2. Krzywoustego 7/7 47,8 17,55 65.200
867 

151m2 
3.130,00 85 80 70 

 
§ 6. W uchwale Nr XXXVI/571/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 

2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkty:4, 14, 20 i 34 załącznika do uchwały w 
ten sposób, że otrzymują one brzmienie: 

lokal wysokość bonifikaty [%] 

rozłożenie ceny  

na raty lp. 
położenie 

nieruchomości 
pow. 

[m2] po
w

. p
om

. 

pr
zy

na
le
ż-

ny
ch

 
2 wartość 

[zł] 

Nr i pow. 

działki 
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2 lata 5 lat 

4. 
Bohaterów 
Westerplatte 6/15 61,60 - 133.425

335/1 

396 m2 
216,25 79 69 59 

14. Kilińskiego 17/9 39,40 - 53.990
849 

214 m2 
760,00 75 65 55 
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20. Mieszka I-go 9/7 43,20 11,63 50.760
644/1 

390 m2 
1.420,00 80 75 65 

34. Wyszyńskiego 87/8 63,30 - 86.960
970 

243 m2 
902,50 83 78 68 

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

 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta  
 

Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1484 

 
Uchwała Nr XXXVII/592/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.37 ust.2 pkt 3 i art.68 ust.1 pkt 2 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, 
poz.2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na udzielenie 95% bonifikaty od ceny sprzedaży zabudowanej 
budynkiem biurowo - usługowym nieruchomości położonej przy ul. Młyńskiej 12, obejmującej 
działki Nr 2028/1 i 2029 o łącznej pow. 259m2 i wartości 393.670 zł. 
2. Zbycie nieruchomości następuje na rzecz Ligi Obrony Kraju w Warszawie z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności sportowej, oświatowej i wychowawczej. 
 

§ 2. W przypadku, gdy nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta 
ją na inne cele niż cel uzasadniający udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od 
dnia jej nabycia, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej 
waloryzacji. 
 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta  
 

Krystyna Sibińska 
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Poz. 1485 

 
Uchwała Nr XXXVII/593/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.1 ust.1 i ust. 2 pkt 1, art.3 
ust.1 pkt 2, art.4 ust.1 i 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175 poz. 1459 ze zm.) uchwala się, 
co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym 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.  
 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
 

ZAŁĄCZNIK   
do uchwały Nr XXXVII/593/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 25 czerwca 2008r.  

 
  
 

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  
[%] 

1. ul. Diamentowa 3 2136 988 17.620 95 

2. ul. Gnieźnieńska 16 197 796 24.090 95 

3. ul. Na Skarpie 63 1824 286 12.560 95 

4. ul. Perłowa 6 210/4 1027 25.800 95 
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5. ul. Tańskiego 1218 290 11.290 95 

    Poz. 1486 
 

Uchwała Nr XXXVII/594/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne  

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

gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7, ust.1a i art.70 
ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. 
Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na 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 i traci moc po upływie jednego roku 
od dnia uchwalenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta  
 

Krystyna Sibińska 
 

ZAŁĄCZNIK   
do uchwały Nr XXXVII/594/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 25 czerwca 2008r.  

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców  

Lokal wysokość bonifikaty [%] 

rozłożenie ceny 

na raty lp. położenie nieruchomości pow. 
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ch
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2 lata 5 lat 

1. Bohaterów Westerplatte 2/3 32,50 - 71.038
331/1 

393m2 
118,00 80 70 60 

2. Chodkiewicza 31/3 61,10 - 87.200
969 

186m2 
1.032,50 80 75 65 

3. Kosynierów Gdyńskich 59/6 26,37 - 31.980
56 

240m2 
733,75 78 73 63 
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4. Mickiewicza 13/1 80,35 - 104.860
302 

243m2 
1.272,50 68 63 53 

5. Teatralna 4/8* 67,62 7,76 90.282
2264 

364m2 
1.798,75 85 80 70 

* cena udziału Miasta w części nieruchomości wspólnej  
 

Poz. 1487 
 

Uchwała Nr XXXVII/595/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

zmieniająca 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. 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.77, art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568), art.176 ust.1  
i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze 
zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr LXII/696/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 
2005r. w sprawie udzielania dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków województwa lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta 
Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i zasad ich udzielania, zmienionej uchwałami: 
- Nr LXIV/740/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 grudnia 2005r.  
- Nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. 
- Nr VII/75/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 lutego 2007r., 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 17 otrzymuje brzmienie: „§ 17 W uzasadnionych przypadkach wnioski o dotacje na prace 
przy zabytkach można składać po upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1” 
2) skreśla się § 17a. 
 

§ 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  
 
         Krystyna  Sibińska 
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Poz. 1488 
 

Uchwała Nr XXXVII/596/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008 
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. 

 
Na podstawie art.174 ust.1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 

publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz 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.) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/393/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 stycznia 
2008r. w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008 dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. zmienionej uchwałą Nr XXXVI/559/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2008r. wprowadza się następujące zmiany:  
 
1) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"§1.1. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008 dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. na: 
-      administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym, w wysokości 
kreślonej w załączniku Nr 1, 
-      utrzymanie psa w Schronisku dla bezdomnych zwierząt, w wysokości określonej  
w załączniku Nr 2." 
 
2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie: 

"Załącznik nr 1 
do uchwały Nr  XXVI/393/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 10 stycznia 2008r. 

 
Kalkulacja jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w budżecie 2008 roku na 

administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej. 
 
Dotacja przedmiotowa w kwocie 7.368.268,00 zł przeznaczona jest na następujące zadania, 
według następujących stawek: 

lp. Przeznaczenie dotacji stawka jednostkowa Kwota dotacji 
w zł 

1. Dokończenie remontu Hotelu „Metalowiec”  
Kalkulacja dla : 4 727,71 m² 148,06 zł/m² 700 000 

2. 
Zaliczka na fundusz remontowy udział Gminy we Wspólnotach 
Mieszkaniowych  
Kalkulacja dla : 268 210,00 m² 

7,83 zł/m² 2 100 000 
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3. 
Spłata zaległości Gminy wobec Wspólnot z tyt. funduszu remontowego za lata 
ubiegłe  
Kalkulacja dla : 200 wspólnot 

2500 zł/szt 500 000 

4. Wypłata zasądzonych kaucji mieszkaniowych  
kalkulacja dla : 3 wniosków 1 670 zł/szt 5 000 

 

5. 

Dopłata różnicy do czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie GTBS na 
potrzeby komunalne  
kalkulacja dla powierzchni : 2 500 m²   
  8,50 zł x12 m-cy=102 zł (stawka w zasobie GTBS)  
- 4,50 zł x12 m-cy=54 zł  (stawka w zasobie komunalnym)  
 4,00 zł x12 m-cy=48 zł  (różnica) 

48 zł/m² 120 000  

6. Dopłata różnicy do czynszu w lokalach socjalnych komunalnych  
kalkulacja dla : 10 417 m² 34,56 zł/ m² 360 000  

7. Remonty lokali z ruchu ludności  
kalkulacja dla : 80 lokali 18 750 zł/lokal 1 500 000  

8. Prace zabezpieczające elementy podziemi dawnego browaru przy ul. 
Wyszyńskiego 20-26  200 000 zł 200 000  

9. Remont Klubu „Zodiak” i biblioteki przy ul. Słonecznej  
kalkulacja dla : 568,26 m² 299,16 zł/m² 170 000  

10. Aktualizacja dokumentacji technicznej  
kalkulacja dla: 400 lokali 250 zł/lokal 100 000  

11. Wymiana skrzynek pocztowych zgodnie z wymogiem prawa pocztowego  
kalkulacja dla : 6 315 szt. 40,38 zł/szt 255 000  

12. Wykonanie elewacji budynku przy ul. Sikorskiego 106 
kalkulacja dla : 99,59 m² 373,53 zł/m² 37 200  

13. Zabezpieczenie ścian budynku  przy ul. Słowackiego 4 
kalkulacja dla : 167,58 m² 98,69 zł/m² 16 539  

14. 

Wykonanie dokumentacji projektowej remontów elewacji budynków przy 
ulicach: Łokietka nr 24 i 25, Mieszka I nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
Borowskiego nr 32a 
kalkulacja dla : 14 szt. 

7 466,36 zł/szt 104 529  

15. 
Wykonanie projektów i wymiana instalacji gazowych w budynkach będących 
w 100% własnością Miasta  
kalkulacja dla:  300 lokali 

2 666,67 zł/lokal 800 000  

16. 
Likwidacja term gazowych i dostarczenie ciepłej wody z zasilania PEC w 
budynku przy ul. Gwiaździstej 22  
kalkulacja dla: 70 lokali 

714,29 zł/lokal 50 000  

17. Remont wykuszu budynku przy ul. Borowskiego 31  
kalkulacja dla: 620,78 m² 80,55 zł/m² 50 000  

18. Wymiana stolarki okiennej w lokalach stanowiących własność Miasta  
kalkulacja dla: 750 m² 400 zł/m² 300 000  

                                                        RAZEM                                                  X 7 368 268 "

 
 
 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8  (178) / 2008 

 

 

 

57

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie: 
"Załącznik nr 2 
do uchwały Nr  XXVI/393/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 10 stycznia 2008r. 

 
Kalkulacja jednostkowej stawki dziennego utrzymania jednego psa w Schronisku dla 
bezdomnych zwierząt dla celów dotacji przedmiotowej w roku 2008. 
 
Dotacja przedmiotowa w kwocie 370.000,00 zł przeznaczona jest na następujące zadania, 
według następujących stawek: 

lp. Przeznaczenie dotacji stawka jednostkowa kwota dotacji 
w zł  

1. Planowany roczny koszt utrzymania psów  
kalkulacja dla : 190 szt. 1 842,10 zł/szt 350 000  

2. Kastracja i sterylizacja psów  
kalkulacja dla : 110 szt. 181,82 zł/szt 20 000  

                                                 RAZEM                                                X 370 000 "

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/559/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 

maja 2008r. zmieniającą uchwałę w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 
rok 2008 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta  
 
                  Krystyna Sibińska 
 

Poz. 1489 
 

Uchwała Nr XXXVII/597/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie zmian  budżetu miasta na 2008 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 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: 
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§ 1. W załączniku nr 8 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr  XXV/363/2007 
 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok 
wprowadza  się zmiany polegające na: 
 
zwiększeniu planu dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę  339.201,00 
zwiększeniu planu wydatków  o kwotę  991.187,00 
 
załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr  XXV/363/2007 z dnia 20 grudnia 
2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 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.  
 
                                                                                         Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                                      Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 
 

Poz. 1490 
 

Uchwała Nr XXXVII/598/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2008 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.166 ust.4, 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 o kwotę  2.713.000,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia  2.713.000,00 
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu  
terytorialnego  2.713.000,00 
dochody majątkowe 2.713.000,00 
środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 
oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast 
na prawach powiatu 2.713.000,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  2.713.000,00 
Dział 600 – Transport i łączność  2.713.000,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  2.713.000,00 
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wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne 2.713.000,00 
 
 § 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 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 . 
                                                                                        Przewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                                 Krystyna Sibińska  
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

Poz. 1491 
 

Uchwała Nr XXXVII/599/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2008 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 Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art. 165 ust.4, art.184 ust.1 pkt. 2, 7, 12, 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   208.222,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa       130.000,00 
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej     130.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:       130.000,00 
 
Dział 758 - Różne rozliczenia          78.222,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe         78.222,00 
wydatki bieżące           78.222,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   208.222,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa       130.000,00 
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej     130.000,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje:       130.000,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie          78.222,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola          78.222,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:         78.222,00 
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 § 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 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. 
                                                                                      Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                                      Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

Poz. 1492 
 

Uchwała Nr XXXVII/600//2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2008 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  333.000,00 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport  333.000,00 
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  333.000,00 
dochody majątkowe 333.000,00 
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych 333.000,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  333.000,00 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport  333.000,00 
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  333.000,00 
wydatki majątkowe  333.000,00 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
  
 
 
 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8  (178) / 2008 

 

 

 

61

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu  
                                                                                        Przewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                                 Krystyna Sibińska  

Poz. 1493 
 

Uchwała Nr XXXVII/601/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2008 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 Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art. 166 ust.4, art.184 ust.1 pkt. 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.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   65.241,00 
Dział 710 – Działalność usługowa        65.241,00 
Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw      65.241,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne    65.241,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   65.241,00 
Dział 600 – Transport i łączność        48.497,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   48.497,00 
wydatki majątkowe          48.497,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     16.744,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność       16.744,00 
wydatki majątkowe         16.744,00 
 
 § 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 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. 
                                                                                     Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                                      Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 
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Poz. 1494 
 

Uchwała Nr XXXVII/602/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2008 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, 12 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   174.513,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        174.513,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola          30.000,00 
dochody majątkowe           30.000,00 
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora  
finansów publicznych           30.000,00 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       144.513,00 
dochody majątkowe         144.513,00 
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora  
finansów publicznych         144.513,00 
 
 § 2.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   193.675,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia        193.675,00 
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe       193.675,00 
wydatki majątkowe         193.675,00 
 
 § 3.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   368.188,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        368.188,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola          63.660,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje             63.660,00 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       304.528,00 
wydatki majątkowe         304.528,00 
 
 § 4. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
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 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
                                                                                        Przewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                                 Krystyna Sibińska  
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 
 

Poz. 1495 
 

Uchwała Nr XXXVII/603/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2008 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 Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art. 165 ust. 4,  art. 166 ust.4,art.167 ust.2 pkt 5, art. 175,  art.184 ust.1 pkt. 2, 5, 7, 11, 
12, 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  16.844.040,00 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    16.844.040,00 
Rozdział  92113 – Centra kultury i sztuki     16.844.040,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne   16.844.040,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  16.844.040,00 
Dział 600 – Transport i łączność        4.931.700,00  
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu    3.466.700,00 
wydatki majątkowe          3.466.700,00 
w tym wieloletnie programy inwestycyjne       3.216.700,00 
 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne        1.048.000,00 
wydatki bieżące, w tym wieloletnie programy inwestycyjne    1.048.000,00 
 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne           400.000,00 
wydatki bieżące, w tym wieloletnie programy inwestycyjne       400.000,00 
 
Rozdział 60095 – Pozostała działalność             17.000,00 
wydatki bieżące               17.000,00 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa       2.006.000,00 
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej      2.000.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje         1.500.000,00 
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wydatki majątkowe, w tym dotacje            500.000,00 
 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami            6.000,00 
wydatki majątkowe                 6.000,00 
 
Dział 750 – Administracja publiczna        4.410.840,00 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   1.734.000,00 
wydatki bieżące              525.000,00 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           75.000,00 
wydatki majątkowe           1.209.000,00 
 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego     2.650.000,00 
wydatki bieżące          2.650.000,00 
w tym dotacje           2.125.000,00 
 
Rozdział 75095 – Pozostała działalność             26.840,00 
wydatki bieżące                26.840,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie            994.000,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe           285.670,00 
wydatki bieżące             252.670,00 
wydatki majątkowe                33.000,00 
 
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne              2.130,00 
wydatki bieżące                 2.130,00 
 
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych        13.000,00 
wydatki bieżące               13.000,00 
 
Rozdział 80104 – Przedszkola              10.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje              10.000,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja               57.190,00 
wydatki bieżące                 7.190,00 
 
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne               1.880,00 
wydatki bieżące                 1.880,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące             48.920,00 
wydatki bieżące               48.920,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe             62.050,00 
wydatki bieżące               62.050,00 
 
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne               7.300,00 
wydatki bieżące                 7.300,00 
 
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne      860,00 
wydatki bieżące         860,00 
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Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego        5.000,00 
wydatki bieżące         5.000,00 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność              500.000,00 
wydatki bieżące                 500.000,00 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia               137.000,00 
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień  37.000,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            37.000,00 
 
Rozdział 85195 – Pozostała działalność              100.000,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje               100.000,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      6.000,00 
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne          2.000,00 
wydatki bieżące          2.000,00 
 
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego     4.000,00 
wydatki bieżące         4.000,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         3.158.000,00 
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg             300.000,00 
wydatki bieżące                 300.000,00 
 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność           2.858.000,00 
wydatki majątkowe             2.858.000,00 
w tym, wieloletnie programy inwestycyjne          2.456.000,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            290.500,00 
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             71.500,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje                 71.500,00 
  
Rozdział  92113 – Centra kultury i sztuki             139.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje                   4.000,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje               135.000,00 
 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność                80.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje                80.000,00 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport               910.000,00 
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej             810.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje              130.000,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje               680.000,00 
  
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu           100.000,00 
wydatki bieżące                100.000,00 
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 w tym dotacje                 60.000,00 
  
 § 3. Postanawia się udzielić pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Lubuskiego w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupu mammografu dla 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
   
 § 4. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 5. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu.  
        
                           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                          Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

Poz. 1496 
 

Uchwała Nr XXXVII/604/2008 
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu będącego 
podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Miejskiego 

Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 

Na podstawie § 2 pkt 2 oraz § 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 
poz.1222 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
      

§ 1.1 Ustala się dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. najniższe 
wynagrodzenie zasadnicze, w I kategorii zaszeregowania, w tabeli miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej przez pracodawcę w wysokości 561,00zł. 
2. W porozumieniu z Miejskim Zakładem Komunikacji w Gorzowie Wlkp. ustala się wartość 
jednego punktu do 9,29zł. będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVIII/487/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.  
z dnia 24 stycznia 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości 
jednego punktu będących podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 roku. 
 
                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                           Krystyna Sibińska 
 

Poz. 1497 
 

Uchwała Nr XXXVII/605/2008 
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca  2008r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.8 ust.1 
ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach1 ( Dz. U. Nr  97, poz. 1050 ze zm.), art.34a ust.2 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. w uchwale Nr XXIII/325/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 
2007 roku w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp. wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 2 ust. 1 po lit. "o" dodaje się lit. "p" w brzmieniu: 
" p)  posiadacze Biletów Jednodniowych (VBB-Bilet Jednodniowy T/P) 
  uprawniających do przejazdu w relacji Berlin-Gorzów Wlkp.-Berlin lub 
  Berlin-Gorzów Wlkp. do godz. 24:00 w dniu skasowania biletu". 
2) w § 3 ust. 1 po lit. "n" dodaje się lit. "o" w brzmieniu: 
" o)  Bilety Jednodniowe (VBB-Bilet Jednodniowy T/P) w relacji Berlin-Gorzów 
        Wlkp.-Berlin lub Berlin-Gorzów Wlkp. ważne do godz. 24:00 w dniu skasowania 
        biletu".  
3) w § 5 : 
a) wyraz "tylko" skreśla się, 
b) po wyrazach "MZK Gorzów Wlkp." dodaje się wyrazy " z zastrzeżeniem § 3 ust.1    lit. 

o". 
 

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do zawarcia  Porozumienia  
dotyczącego wspólnego biletu w relacji Berlin-Gorzów Wlkp. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych. 
      
                                                                                    Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                             Krystyna Sibińska  
 

Poz. 1498 
 

Uchwała Nr XXXVII/606/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
  

zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
miasta za I półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych za  

I półrocze samorządowych instytucji kultury 
 

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze 
zm.) i art.12 pkt 11   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o  samorządzie  powiatowym   
(t.j.  Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr LXXII/873/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 
2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I 
półrocze wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 
samorządowych instytucji kultury, wprowadza się następujące zmiany: 
1)§ 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
    „ 2) zestawienie kwot planu kosztów oraz ich realizacji w I półroczu” 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta oraz kierownikom 
samorządowych instytucji kultury.  
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                                                                                            Przewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                                     Krystyna Sibińska 
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Poz. 1499 
 

Uchwała Nr XXXVII/607/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

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

§ 1. Nadaje się nazwę: ZBIGNIEWA HERBERTA ulicy noszącą dotychczas nazwę: 
„Małgorzaty Fornalskiej”, łączącej ulice: Warszawską i gen.Władysława Sikorskiego z ulicą 
Spichrzową. 
 

§ 2. Plan sytuacyjny położenia ulicy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
 

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

Poz. 1500 
 

Uchwała Nr XXXVII/608/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznego Technikum nr 6 dla Dorosłych  
 w Gorzowie Wlkp. 

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

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-48/08 z dnia 7 kwietnia 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 r.  likwiduje się  publiczne  Technikum nr 6 dla 
Dorosłych w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Pomorskiej 67, wchodzące w skład Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp. 
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§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji słuchaczy 
do Technikum nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 
Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Centrum Kształcenia 
Zawodowego. 
 

§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 
za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 
Przewodnicząca Rady Miasta 

 
Krystyna Sibińska 

    Poz. 1501 
 

Uchwała Nr XXXVII/609/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego nr 7 dla Dorosłych  
 w Gorzowie Wlkp. 

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

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-21/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r.  likwiduje się  publiczne  Technikum Uzupełniające 
nr 7 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 33, wchodzące 
w skład Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta 
Gorzowa Wlkp. 

 
§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji słuchaczy 

do Technikum Uzupełniającego nr 7 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 
 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Elektrycznych. 
 
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 

za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
 

Poz. 1502 
 

Uchwała Nr XXXVII/610/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 1  
 w Gorzowie Wlkp 

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

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-31/08 z dnia 26 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r.  likwiduje się publiczną  Szkołę Policealną nr 1 
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Okrzei 42, wchodzącą w skład Zespołu Szkół 
Budowlanych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do Szkoły 
Policealnej nr 1  w Gorzowie Wlkp. 

 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Budowlanych. 
 
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 

za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
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Poz. 1503 
 

Uchwała Nr XXXVII/611/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 2  
 w Gorzowie Wlkp. 

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

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-32/08 z dnia 26 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r.  likwiduje się publiczną  Szkołę Policealną nr 2 
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. 30 Stycznia 29, wchodzącą w skład Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.  
 

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do Szkoły 
Policealnej nr 2  w Gorzowie Wlkp. 

 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół 
Ekonomicznych. 

 
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 

za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
Poz. 1504 

 
Uchwała Nr XXXVII/612/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 3  
 w Gorzowie Wlkp. 
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-33/08 z dnia 26 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r.  likwiduje się publiczną  Szkołę Policealną nr 3 
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Kosynierów Gdyńskich 22, wchodzącą w skład 
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa 
Wlkp. 
 

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do Szkoły 
Policealnej nr 3  w Gorzowie Wlkp. 

 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół 
Gastronomicznych. 

 
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 

za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
 

Poz. 1505 
 

Uchwała Nr XXXVII/613/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 4  
 w Gorzowie Wlkp. 

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

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-34/08 z dnia 26 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
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§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r.  likwiduje się publiczną  Szkołę Policealną nr 4 
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Śląskiej 64c, wchodzącą w skład Zespołu Szkół 
Odzieżowych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do Szkoły 
Policealnej nr 4  w Gorzowie Wlkp. 

 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Odzieżowych. 
 
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 

za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
 

Poz. 1506 
 

Uchwała Nr XXXVII/614/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 5  
 w Gorzowie Wlkp.   

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

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-35/08 z dnia 26 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r.  likwiduje się publiczną  Szkołę Policealną nr 5 
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 32, wchodzącą w skład Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do Szkoły 
Policealnej nr 5  w Gorzowie Wlkp. 

 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół 
Mechanicznych. 
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§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 
za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
 

Poz. 1507 
 

Uchwała Nr  XXXVII/615/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 7  
 w Gorzowie Wlkp.   

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

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-36/08 z dnia 26 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2007 r.  likwiduje się publiczną  Szkołę Policealną nr 7 
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 33, wchodzącą w skład Zespołu Szkół 
Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do Szkoły 
Policealnej nr 7  w Gorzowie Wlkp. 

 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Elektrycznych. 
 
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 

za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
 

Poz. 1508 
 

Uchwała Nr XXXVII/616/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Policealnej nr 9  
 w Gorzowie Wlkp.   

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

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-37/08 z dnia 26 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r.  likwiduje się publiczną  Szkołę Policealną nr 9 
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 23, wchodzącą w skład Zespołu Szkół 
Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do Szkoły 

Policealnej nr 9  w Gorzowie Wlkp. 
 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Ogrodniczych. 
 
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 

za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
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Poz. 1509 
 

Uchwała Nr XXXVII/617/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznego I Liceum Profilowanego  
 w Gorzowie Wlkp. 

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

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-22/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2009 r.  likwiduje się  publiczne  I Liceum Profilowane 
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Okrzei 42, wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Budowlanych w Gorzowie Wlkp.  - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do I Liceum 

Profilowanego w Gorzowie Wlkp. 
 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Budowlanych. 
 
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 

za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
 

Poz. 1510 
 

Uchwała Nr XXXVII/618/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznego II Liceum Profilowanego  
 w Gorzowie Wlkp. 
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-23/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 r.  likwiduje się  publiczne  II Liceum Profilowane 
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. 30 Stycznia 29, wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do II Liceum 

Profilowanego w Gorzowie Wlkp. 
 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół 
Ekonomicznych. 

 
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 

za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
Poz. 1511 

 
Uchwała Nr XXXVII/619/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznego III Liceum Profilowanego  
 w Gorzowie Wlkp. 

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

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-24/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2009 r.  likwiduje się  publiczne  III Liceum Profilowane 
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Kosynierów Gdyńskich 22, wchodzące w skład 
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa 
Wlkp.  
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§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do III Liceum 
Profilowanego w Gorzowie Wlkp. 

 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół 
Gstronomicznych. 

 
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 

za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
Poz. 1512 

 
Uchwała Nr XXXVII/620/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznego IV Liceum Profilowanego  
 w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-25/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008 r.  likwiduje się  publiczne  IV Liceum Profilowane 
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Śląskiej 64C, wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Odzieżowych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.  

 
§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do IV Liceum 

Profilowanego w Gorzowie Wlkp. 
 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Odzieżowych. 
 
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 

za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
Poz. 1513 

 
Uchwała Nr XXXVII/621/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznego V Liceum Profilowanego  
 w Gorzowie Wlkp. 

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

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-26/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2009 r.  likwiduje się  publiczne  V Liceum Profilowane 
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 32, wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do V Liceum 
Profilowanego w Gorzowie Wlkp. 

 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół 
Mechanicznych. 

 
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 

za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
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Poz. 1514 
 

Uchwała Nr XXXVII/622/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznego VI Liceum Profilowanego  
 w Gorzowie Wlkp. 

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

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-27/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 r.  likwiduje się  publiczne  VI Liceum Profilowane 
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Czereśniowej 1, wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta 
Gorzowa Wlkp.  

 
§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do VI Liceum 

Profilowanego w Gorzowie Wlkp. 
 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących. 

 
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 

za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
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Poz. 1515 
 

Uchwała Nr XXXVII/623/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznego VII Liceum Profilowanego  
 w Gorzowie Wlkp. 

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

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-28/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2009 r.  likwiduje się  publiczne  VII Liceum Profilowane 
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 33, wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do VII Liceum 

Profilowanego w Gorzowie Wlkp. 
 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Elektrycznych. 
 
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 

za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
Poz. 1516 

 
Uchwała Nr XXXVII/624/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznego VIII Liceum Profilowanego  
 w Gorzowie Wlkp. 
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-29/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 r.  likwiduje się  publiczne  VIII Liceum Profilowane 
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Śląskiej 20, wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 12  
w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp.  

 
§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do VIII 

Liceum Profilowanego w Gorzowie Wlkp. 
 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół nr 12. 
 
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 

za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
Poz. 1517 

 
Uchwała Nr  XXXVII/625/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie likwidacji publicznego IX Liceum Profilowanego  
 w Gorzowie Wlkp. 

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

gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii KO.V.JM.023-30/08 z dnia 25 marca 2008 r. Lubuskiego 
Kuratora Oświaty,   uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2009 r.  likwiduje się  publiczne  IX Liceum Profilowane 
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 23, wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. - jednostkę budżetową Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
§ 2. Z dniem 1 września 2008 roku nie dokonuje się rekrutacji uczniów do IX Liceum 
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Profilowanego w Gorzowie Wlkp. 
 
§ 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Miasto Gorzów 

Wlkp. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje w dyspozycji Zespołu Szkół Ogrodniczych. 
 
§ 4. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., 

za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Lubuski Kurator Oświaty 
w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
Poz. 1518 

 
Uchwała Nr XXXVII/626/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych  
dla młodzieży szkolnej. 

 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
         § 1. 1. Ustanawia się stypendia naukowe Miasta Gorzowa Wlkp., zwane dalej 
„stypendiami” dla uczniów gorzowskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, 
gimnazjów i ponadgimnazjalnych, jako formę nagradzania szczególnie uzdolnionych 
uczniów. 
         2. Ustanawia się stypendia artystyczne  Miasta Gorzowa Wlkp., zwane dalej 
„stypendiami” dla uczniów gorzowskich szkół artystycznych do 18 roku życia, jako formę 
nagradzania szczególnie uzdolnionych uczniów. 
 
         § 2. 1. Stypendia naukowe i artystyczne przyznaje corocznie Prezydent Miasta  
na wniosek Komisji ds. stypendiów. 
 
          2. Komisję ds. stypendiów powołuje corocznie zarządzeniem Prezydent Miasta.  
W skład Komisji wchodzą: 
a) przewodniczący – przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury  i Sportu Rady Miasta, 
b) członkowie:   

 -  dwóch przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, 
 - po jednym przedstawicielu dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół  
     ponadgimnazjalnych i artystycznych. 
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         § 3. Stypendia przyznaje się za osiągnięcia w danym roku szkolnym, wybitnie 
uzdolnionym uczniom gorzowskich szkół, a w szczególności: 
laureatom wojewódzkich oraz finalistom i laureatom krajowych  i międzynarodowych 
olimpiad lub konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, 
uczniom, którzy wykazują uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy,  
a z pozostałych przedmiotów posiadają pozytywne oceny, 
laureatom i finalistom krajowych i międzynarodowych konkursów artystycznych.        
 
         § 4. Wnioski o przyznanie stypendiów naukowych i artystycznych mogą składać: 
- dyrektorzy gorzowskich szkół, w tym artystycznych, 
- pozaszkolne środowiska oświatowe. 
 
         § 5. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu 
Miasta w terminie do 31 maja każdego roku. 
 
         § 6. Wniosek złożony do Wydziału Edukacji, który nie spełnia wymogów formalnych 
lub został złożony po terminie, o którym mowa w § 5, nie będzie rozpatrzony. 
 
 
         § 7. Wniosek o przyznanie stypendium  powinien zawierać dane określone we wzorze 
wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
          § 8. Wysokość stypendium ustala Komisja w ramach środków przeznaczonych  
na ten cel w budżecie miasta. 
 
        § 9. Prezydent Miasta może przyznać, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
uczniowi gorzowskiej szkoły stypendium naukowe lub artystyczne w innym terminie,  
na zasadach zawartych w uchwale. W tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu 
przez komisję, o której mowa w § 2 ust. 2.  
 
         § 10. Realizacja stypendiów odbywa się w danym roku budżetowym, w formie wypłat 
ratalnych, nieprzekraczających miesięcznie kwoty ustalonej w art. 21 ust. 1 pkt 40 b ustawy  
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r.  
Nr 14, poz. 176 ze zm.). 
 
         § 11. Środki na stypendia przekazane zostaną do budżetu szkoły, której stypendysta jest 
uczniem. 
                  
         § 12. Traci moc uchwała Nr VIII/98/2007  Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych  
i artystycznych dla młodzieży szkolnej.  
 
         § 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
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§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 
2008 r. i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
 
 
                                                                                                    Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/626/2008 
                                                                                                    Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
                                                                                                    z dnia 25 czerwca 2008r. 
 
 
 

Wniosek 
o przyznanie stypendium naukowego i artystycznego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
 
 
1) Dane osobowe kandydata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
a) imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
b) data i miejsce urodzenia : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
c) nazwa szkoły, klasa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
d) adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  

 
 
2. Informacja o osiągnięciach naukowych lub artystycznych kandydata, w danym roku 
    szkolnym. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Wnioskujący: 
 
a) nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
b) adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 
4. Uzasadnienie wniosku: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
5. Opinia szkoły: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
                                                                                                     (wnioskujący) 
 
Decyzja Komisji ds. stypendiów: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
(podpisy członków komisji)                                                  Przewodniczący Komisji 
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Poz. 1519 
 

Uchwała Nr XXXVII/627/2008 
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu  
będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 

Izby Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp. wykonującej zadania z zakresu ochrony zdrowia 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.19 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 
1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 79, poz.854 ze  zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust.4 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania  
i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (t.j.Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz.1222 ze 
zm.) w związku z art.20 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych 
(t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, w I kategorii zaszeregowania,  
w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzanej przez pracodawcę  
w wysokości 900,-zł. 

 
§ 2. W porozumieniu z dyrektorem jednostki przyjmuje się wartość jednego punktu 

będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego na 
kwotę do 4,-zł. dla pracowników zatrudnionych w jednostce. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/309/2007 Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. z dnia  

30 października 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego 
punktu będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla Izby Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp. wykonującej zadania z zakresu 
ochrony zdrowia. 
 

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

2008 roku.  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                  Krystyna Sibińska 
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Poz. 1520 
 

Uchwała Nr  XXXVII/628/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
  

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu 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 oraz barw Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego przez Lubuskie Stowarzyszenie „Przewodnik Turystyczny” z siedzibą: 
Sulechów, al.Wielkopolska 3, do umieszczenia na odznace organizacyjnej wyróżniającej 
przewodników lubuskich posiadających uprawnienia państwowe. 
 

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

 
                 Krystyna Sibińska  

Poz. 1521 
 

Uchwała Nr XXXVII/629/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2008r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 
(tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.229 pkt.3 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000r. Nr 98, 
poz.1017 ze zm.), uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Skargę Pana Romana Dutki uznaje się za bezzasadną - uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
        Przewodnicząca Rady Miasta 
 
         Krystyna Sibińska 
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Załącznik nr  1 do 
uchwały Nr XXXVII/629/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 25 czerwca 2008r. 

 
 

Uzasadnienie : 
 

Komisja Gospodarki i Rozwoju  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na posiedzeniu w dniu 
24 czerwca 2008r. rozpatrywała skargę Pana  Romana Dutki na zajęte przez Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wlkp. w 2003r.  stanowisko w sprawie naprawy nawierzchni na działkach 
miejskich nr 463/81 i 463/84 zlokalizowanych przy ul. Niemcewicza, stanowiących teren 
dojazdu do pobliskich garaży.  
Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją  powyższą skargę dotyczącą działania służb 
miejskich w 2003r. w zakresie braku właściwego rozpoznania naprawy nawierzchni na 
działkach stanowiących drogi dojazdowe do garaży przy ul. Niemcewicza uznaje za 
bezzasadną. 
 Zważywszy jednak iż upłynęło 5 lat od wszczęcia sprawy, przyjmujemy że stan 
nawierzchni uległ pogorszeniu i biorąc pod uwagę obecny stan, należy podjąć działania 
zmierzające do przeprowadzenia prac remontowych drogi dojazdowej. Temat powinien być 
rozwiązany kompleksowo z uwzględnieniem odwodnienia terenu poprzez wykonanie 
kanalizacji deszczowe. 
Drogi dojazdowe położone wzdłuż boksów garażowych są drogami wewnętrznymi dla ruchu 
służącego bezpośrednio użytkownikom tych garaży ii są niezbędne tylko jako dostęp do drogi 
publicznej. 
 Realizacja tego zdania jest możliwa w ramach tak zwanych inicjatyw lokalnych czyli 
wykonanie przedmiotowych prac we własnym zakresie przez właścicieli garaży, przy 
jednoczesnym wsparciu ze strony Miasta polegającym na przekazaniu materiałów 
niezbędnych do naprawy nawierzchni. 
 

Przewodniczący Komisji 
  Gospodarki i Rozwoju 

 
              Artur  Radziński 

Poz. 1522 
 

Zarządzenie nr 809/II/2008 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 10 czerwca 2008r. 
 

w sprawie zmian  budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   5.000,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        5.000,00 
Dział 752 – Obrona narodowa        5.000,00 
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne      5.000,00 
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§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat        5.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   5.000,00 
Wydział Zarządzenia Kryzysowego        5.000,00 
Dział 752 – Obrona narodowa        5.000,00 
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne      5.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych        5.000,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
 

Poz. 1523 
 

Zarządzenie nr 826/II/2008 
Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 czerwca 2008r. 
 

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   36.500,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        36.500,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        36.500,00 
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej     36.500,00 
§ 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego         36.500,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   36.500,00 
Ośrodek Wsparcia Rodziny         35.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        35.000,00 
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej     35.000,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe         1.830,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia      12.470,00 
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      3.200,00 
§ 4270 – zakup usług remontowych        13.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych          4.220,00 
§ 4430 – różne opłaty i składki             150,00 
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych               130,00 
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Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy          1.500,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          1.500,00 
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej       1.500,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe           800,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia           700,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
 

Poz. 1524 
 

Zarządzenie nr 830/II/2008 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 czerwca 2008r. 
 

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   759,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        759,00 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    759,00 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   759,00 
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane  
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 759,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   759,00 
Gorzowskie Centrum Pomocy rodzinie i Polityki Społecznej    759,00 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    759,00 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   759,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe       759,00 
 
 § 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 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Krystyna Sibińska 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Paweł Leszczyński 
Arkadiusz Marcinkiewicz 

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 
 

Prezydent Miasta 
Tadeusz Jędrzejczak 

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Urszula Stolarska 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Zofia Bednarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Ewa Piekarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Sekretarz Miasta 
Ryszard Kneć 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Skarbnik Miasta 
Małgorzata Zienkiewicz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

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