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Spis Treści
Poz. 2570
Uchwała NR LVI/628/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
wyrażenia  woli  przystąpienia  do  opracowania  i  wdrażania  planu  gospodarki  niskoemisyjnej 
planowanego do realizacji w ramach środków Priorytetu IX - Działanie 9.3 Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Poz. 2571
Uchwała  Nr  LVI/629/2013 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  24 września  2013r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2572
Uchwała  Nr  LVI/630/2013 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  24 września  2013r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2573
Uchwała  Nr  LVI/631/2013 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  24 września  2013r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2574
Uchwała Nr LVI/632/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 września 2013 r.  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025.

Poz. 2575
Uchwała NR LVI/633/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w drodze zamiany na 
cele mieszkaniowe

Poz. 2576
Uchwała NR LVI/634/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego

Poz. 2577
Uchwała NR LVI/635/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
przyznania  uprawnień  do  bezpłatnych  przejazdów  środkami  komunikacji  miejskiej,  w  dniu  
01 listopada 2013 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2578
Uchwała NR LVI/636/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi

Poz. 2579
Uchwała NR LVII/637/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
stwierdzenia  zgodności  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
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Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem Ulgi  
z  ustaleniami  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Gorzowa Wlkp.

Poz. 2580
Uchwała NR LVII/638/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  dla 
obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem Ulgi.

Poz. 2581
Uchwała NR LVII/639/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
utworzenia  Gorzowskiego  Ośrodka  Technologicznego  Parku  Naukowo-Przemysłowego  spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2582
Uchwała NR LVII/640/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
współdziałania  celem  realizacji  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  Miejskiego  Obszaru 
Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

Poz. 2583
Uchwała NR LVII/641/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013 r. zmieniąca 
uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2013 dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2584
Uchwała NR LVII/642/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
odstąpienia od odwołania darowizny

Poz. 2585
Uchwała NR LVII/643/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego

Poz. 2586
UchwałaNR  LVII/644/2013  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  października  2013  r. 
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  pobierania  opłat  za  parkowanie  pojazdów samochodowych  na 
drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2587
UchwałaNR  LVII/645/2013  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  października  2013  r. 
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  zasad  ustalania,  poboru  i  terminu  płatności  oraz 
wysokosci stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 2588
UchwałaNR LVII/646/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
wprowadzenia  opłaty  prolongacyjnej  w  podatku  od  nieruchomości,  w  podatku  od  środków 
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transportowych, w podatku rolnym i leśnym, w podatku od spadków i darowizn, w podatku od 
czynności cywilnoprawnych, w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie 
karty podatkowej oraz opłacie targowej

Poz. 2589
Uchwała Nr LVII/647/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2590
Uchwała Nr LVII/648/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r.w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2591
Uchwała Nr LVII/649/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2592
Uchwała Nr LVII/650/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2593
Uchwała Nr LVII/651/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025.

Poz. 2594
Uchwała NR LVII/652/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Poz. 2595
Uchwała NR LVII/653/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2596
Uchwała NR LVII/654/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Poz. 2597
Uchwała NR LVII/655/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Poz. 2598
Uchwała NR LVII/656/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2599
Uchwała NR LVII/657/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. dnia 30 października 2013 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp.
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Poz. 2600
Zarządzenie Nr 998/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2601
Zarządzenie  Nr  1009/III/2013  Prezydenta  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  17  września  2013 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2602
Zarządzenie  Nr  1016/III/2013  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  września  2013r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2603
Zarządzenie Nr 1030/III/2013  Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 października 2013r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2604
Zarządzenie Nr 1040/III/2013  Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 października 2013r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2605
Zarządzenie Nr 1043/III/2013  Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 października 2013r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

AKTY PRAWNE
Poz. 2570

UchwałaNR LVI/628/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki 
niskoemisyjnej planowanego do realizacji w ramach środków Priorytetu IX - Działanie 9.3 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Na podstawie art.  18 ust.  1 i ust.  2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) uchwala się co następuje:

§  1.  Miasto  Gorzów  Wlkp.  postanawia  przystąpić  do  opracowania  i  wdrażania  planu 
gospodarki niskoemisyjnej i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Opracowanie i wdrożenie 
planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp." ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura  i  Środowisko  2007-2013  -  Priorytet  IX  Infrastruktura  energetyczna  przyjazna 
środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013.
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§ 2  W przypadku otrzymania  decyzji  o  dofinansowaniu  projektu  Miasto  Gorzów Wlkp. 
zabezpieczy środki niezbędne na jego realizację.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski

Poz. 2571

Uchwała Nr LVI/629/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.594); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.595); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2, art. 235,
art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku 
poz.885 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 401.962 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 377.039 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę 369.979 zł
3.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę   24.923 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę   24.923 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 401.962 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 377.039 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę 369.979 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę   24.923 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę   24.923 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LVI/629/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 24 września 2013r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 16 019 097,00 7 060,00 16 026 157,00

 80104  Przedszkola 4 415 752,00 7 060,00 4 422 812,00

  2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6 594,00 7 060,00 13 654,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 367 193,00 394 902,00 4 762 095,00
 85395  Pozostała działalność 2 879 809,00 394 902,00 3 274 711,00

  2007

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

2 464 873,00 364 831,00 2 829 704,00

  2009

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

329 935,00 5 148,00 335 083,00

  6207

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

82 809,00 23 918,00 106 727,00

  6299
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00 1 005,00 1 005,00

  

Razem: 482 716 882,14 401 962,00 483 118 844,14
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr LVI/629/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 24 września 2013r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 176 720 586,00 7 060,00 176 727 646,00

 80104  Przedszkola 26 433 940,00 7 060,00 26 441 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 972 574,00 2 419,00 974 993,00
  4300 Zakup usług pozostałych 719 002,00 4 641,00 723 643,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 497 276,00 394 902,00 9 892 178,00
 85395  Pozostała działalność 3 436 381,00 394 902,00 3 831 283,00
  4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 265 163,00 3 258,00 268 421,00
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 038,00 87,00 14 125,00
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 150,00 11 410,00 94 560,00
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 763,00 45,00 5 808,00
  4127 Składki na Fundusz Pracy 11 075,00 1 627,00 12 702,00
  4129 Składki na Fundusz Pracy 777,00 7,00 784,00
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 331 270,00 68 573,00 399 843,00
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 40 694,00 317,00 41 011,00
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 188 312,00 132 884,00 321 196,00
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 26 352,00 809,00 27 161,00
  4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 371 913,00 107 518,00 479 431,00
  4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 36 932,00 2 847,00 39 779,00
  4307 Zakup usług pozostałych 1 559 022,00 38 993,00 1 598 015,00
  4309 Zakup usług pozostałych 201 830,00 1 023,00 202 853,00

  4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 312,00 100,00 412,00
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  4417 Podróże służbowe krajowe 15 487,00 468,00 15 955,00
  4419 Podróże służbowe krajowe 814,00 13,00 827,00
  6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 82 809,00 23 918,00 106 727,00
  6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 192,00 1 005,00 3 197,00

Razem: 467 179 087,14 401 962,00 467 581 049,14
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Poz. 2572

Uchwała Nr LVI/630/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.594); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.595); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2 ustawy z dnia 
27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2013  roku  poz.885  ze  zm.)  
Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę          1.482.524 zł
2.Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę          1.480.324 zł
3.Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę     2.200 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę         1.482.524 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę         1.468.524 zł
3.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę  14.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LVI/630/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 24 września 2013r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 16 026 157,00 - 1 405 262,00 14 620 895,00

 80101  Szkoły podstawowe 728 319,00 - 74 553,00 653 766,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 9 198,00 - 1 529,00 7 669,00

  0750

Dochody  z  najmu  i  dzierżawy  składników  majątkowych 
Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego  lub 
innych  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

613 796,00 - 31 107,00 582 689,00

  0830 Wpływy z usług 27 000,00 - 18 756,00 8 244,00
  0920 Pozostałe odsetki 8 075,00 - 7 178,00 897,00
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 16 950,00 - 9 349,00 7 601,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 47 300,00 - 6 634,00 40 666,00
 80102  Szkoły podstawowe specjalne 63 493,00 - 2 456,00 61 037,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 - 256,00 144,00
  0920 Pozostałe odsetki 2 200,00 - 2 200,00 0,00
 80104  Przedszkola 4 422 812,00 - 823 189,00 3 599 623,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 3 965 860,00 - 646 785,00 3 319 075,00

  0750

Dochody  z  najmu  i  dzierżawy  składników  majątkowych 
Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego  lub 
innych  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

30 724,00 - 17 272,00 13 452,00

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 - 1 000,00 0,00
  0920 Pozostałe odsetki 36 387,00 - 32 453,00 3 934,00
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 151 078,00 - 107 269,00 43 809,00
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  0970 Wpływy z różnych dochodów 25 929,00 - 18 410,00 7 519,00
 80110  Gimnazja 172 120,00 - 8 481,00 163 639,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 1 220,00 - 407,00 813,00

  0750

Dochody  z  najmu  i  dzierżawy  składników  majątkowych 
Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego  lub 
innych  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

83 636,00 - 13 049,00 70 587,00

  0920 Pozostałe odsetki 180,00 - 180,00 0,00
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 655,00 655,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 500,00 4 500,00
 80120  Licea ogólnokształcące 315 429,00 - 39 397,00 276 032,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 - 6 200,00 1 800,00

  0750

Dochody  z  najmu  i  dzierżawy  składników  majątkowych 
Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego  lub 
innych  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

201 884,00 - 18 080,00 183 804,00

  0920 Pozostałe odsetki 5 500,00 - 5 180,00 320,00
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 16 000,00 - 16 000,00 0,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 22 366,00 6 063,00 28 429,00
 80130  Szkoły zawodowe 863 305,00 - 54 299,00 809 006,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 15 209,00 - 9 857,00 5 352,00

  0750

Dochody  z  najmu  i  dzierżawy  składników  majątkowych 
Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego  lub 
innych  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

573 350,00 - 11 301,00 562 049,00

  0830 Wpływy z usług 157 090,00 - 13 231,00 143 859,00
  0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 000,00 - 3 000,00 0,00
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 700,00 - 700,00 0,00
  0920 Pozostałe odsetki 12 050,00 - 10 117,00 1 933,00
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 000,00 - 5 800,00 4 200,00
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  0970 Wpływy z różnych dochodów 22 634,00 - 293,00 22 341,00
 80132  Szkoły artystyczne 110 941,00 - 9 160,00 101 781,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 1 300,00 - 500,00 800,00

  0750

Dochody  z  najmu  i  dzierżawy  składników  majątkowych 
Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego  lub 
innych  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

48 841,00 - 4 500,00 44 341,00

  0830 Wpływy z usług 11 500,00 - 2 550,00 8 950,00
  0920 Pozostałe odsetki 1 800,00 - 1 610,00 190,00

 80140  Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego 3 686 450,00 35 732,00 3 722 182,00

  0750

Dochody  z  najmu  i  dzierżawy  składników  majątkowych 
Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego  lub 
innych  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

19 136,00 26 652,00 45 788,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9 080,00 9 080,00
 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 4 661 251,00 - 429 459,00 4 231 792,00
  0830 Wpływy z usług 4 654 451,00 - 422 759,00 4 231 692,00
  0920 Pozostałe odsetki 2 800,00 - 2 700,00 100,00
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 000,00 - 4 000,00 0,00

852   Pomoc społeczna 50 877 199,48 2 411,00 50 879 610,48
 85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 165 882,00 2 411,00 168 293,00
  0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 300,00 300,00
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 25 300,00 800,00 26 100,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 311,00 1 311,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 2 839 760,00 - 79 673,00 2 760 087,00

 85406  Poradnie  psychologiczno-pedagogiczne,  w  tym  poradnie 
specjalistyczne 28 500,00 - 100,00 28 400,00

  0920 Pozostałe odsetki 100,00 - 100,00 0,00
 85407  Placówki wychowania pozaszkolnego 10 660,00 - 6 275,00 4 385,00
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  0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 - 2 000,00 0,00

  0750

Dochody  z  najmu  i  dzierżawy  składników  majątkowych 
Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego  lub 
innych  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4 660,00 - 1 775,00 2 885,00

  0920 Pozostałe odsetki 500,00 - 500,00 0,00
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 - 1 000,00 0,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 - 1 000,00 1 500,00
 85410  Internaty i bursy szkolne 1 727 553,00 - 72 146,00 1 655 407,00

  0750

Dochody  z  najmu  i  dzierżawy  składników  majątkowych 
Skarbu  Państwa,  jednostek  samorządu  terytorialnego  lub 
innych  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

129 000,00 - 13 894,00 115 106,00

  0830 Wpływy z usług 1 589 338,00 - 53 540,00 1 535 798,00
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 - 500,00 0,00
  0920 Pozostałe odsetki 4 900,00 - 4 592,00 308,00
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 100,00 380,00 480,00

 85412  Kolonie  i  obozy  oraz  inne  formy  wypoczynku  dzieci  i 
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 160 000,00 - 1 152,00 158 848,00

  0830 Wpływy z usług 150 000,00 8 848,00 158 848,00
  0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 - 1 000,00 0,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 9 000,00 - 9 000,00 0,00

  
Razem: 483 118 844,14 - 1 482 524,00 481 636 320,14
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LVI/630/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 24 września 2013r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 176 727 646,00 - 1 405 262,00 175 322 384,00

 80101  Szkoły podstawowe 39 612 986,00 - 74 553,00 39 538 433,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 93 953,00 - 462,00 93 491,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61 824,00 - 4 000,00 57 824,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 855 219,00 - 10 469,00 844 750,00
  4220 Zakup środków żywności 65 600,00 - 23 246,00 42 354,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 65 670,00 - 4 500,00 61 170,00
  4260 Zakup energii 2 142 070,00 - 5 276,00 2 136 794,00
  4270 Zakup usług remontowych 341 539,00 - 9 140,00 332 399,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 29 203,00 - 2 100,00 27 103,00
  4300 Zakup usług pozostałych 488 112,00 - 12 559,00 475 553,00

  4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 31 200,00 - 3 000,00 28 200,00

  4480 Podatek od nieruchomości 14 234,00 - 83,00 14 151,00
  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 32 291,00 - 288,00 32 003,00

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 8 970,00 570,00 9 540,00

 80102  Szkoły podstawowe specjalne 3 493 711,00 - 2 456,00 3 491 255,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 429,00 - 2 456,00 30 973,00
 80104  Przedszkola 26 441 000,00 - 823 189,00 25 617 811,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 93 030,00 - 5 605,00 87 425,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 74 590,00 - 4 307,00 70 283,00
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  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 974 993,00 - 328 800,00 646 193,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 206 399,00 - 92 698,00 113 701,00
  4260 Zakup energii 1 575 323,00 - 147 183,00 1 428 140,00
  4270 Zakup usług remontowych 456 316,00 - 75 479,00 380 837,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 22 676,00 - 3 250,00 19 426,00
  4300 Zakup usług pozostałych 723 643,00 - 126 059,00 597 584,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 30 345,00 - 2 642,00 27 703,00

  4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 66 676,00 - 14 946,00 51 730,00

  4410 Podróże służbowe krajowe 35 467,00 - 8 410,00 27 057,00
  4420 Podróże służbowe zagraniczne 900,00 - 500,00 400,00
  4430 Różne opłaty i składki 7 129,00 - 2 832,00 4 297,00
  4480 Podatek od nieruchomości 3 193,00 - 1 703,00 1 490,00

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 21 095,00 - 8 775,00 12 320,00

 80110  Gimnazja 26 368 651,00 - 8 481,00 26 360 170,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 167 978,00 595,00 168 573,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 000,00 - 1 515,00 12 485,00
  4260 Zakup energii 1 462 550,00 - 8 362,00 1 454 188,00
  4300 Zakup usług pozostałych 322 409,00 801,00 323 210,00
 80120  Licea ogólnokształcące 19 263 297,00 - 39 397,00 19 223 900,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 195 779,00 5 755,00 201 534,00
  4220 Zakup środków żywności 32 800,00 - 800,00 32 000,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 72 587,00 - 3 160,00 69 427,00
  4260 Zakup energii 1 286 400,00 - 10 300,00 1 276 100,00
  4270 Zakup usług remontowych 120 366,00 - 2 000,00 118 366,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 8 800,00 - 2 500,00 6 300,00
  4300 Zakup usług pozostałych 196 070,00 - 9 892,00 186 178,00
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  4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 19 200,00 - 1 500,00 17 700,00

  4410 Podróże służbowe krajowe 7 122,00 1 000,00 8 122,00
  4430 Różne opłaty i składki 4 975,00 - 1 000,00 3 975,00

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 4 350,00 - 1 000,00 3 350,00

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 - 14 000,00 0,00
 80130  Szkoły zawodowe 29 570 044,00 - 54 299,00 29 515 745,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 950,00 - 4 200,00 61 750,00
  4220 Zakup środków żywności 700,00 - 500,00 200,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 115 644,00 - 1 000,00 114 644,00
  4260 Zakup energii 1 720 037,00 - 8 709,00 1 711 328,00
  4270 Zakup usług remontowych 152 534,00 - 12 000,00 140 534,00
  4300 Zakup usług pozostałych 406 380,00 - 6 768,00 399 612,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 917,00 - 266,00 9 651,00

  4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 33 490,00 - 550,00 32 940,00

  4410 Podróże służbowe krajowe 11 881,00 - 500,00 11 381,00
  4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 276,00 - 1 000,00 2 276,00
  4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 - 800,00 7 700,00
  4480 Podatek od nieruchomości 17 069,00 - 1 259,00 15 810,00
  4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 85 000,00 800,00 85 800,00
 80132  Szkoły artystyczne 4 780 502,00 - 9 160,00 4 771 342,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 591 056,00 - 26,00 591 030,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 84 684,00 - 4,00 84 680,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 872,00 - 3 220,00 15 652,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 863,00 - 2 910,00 39 953,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 800,00 - 1 000,00 4 800,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 4 250,00 - 500,00 3 750,00
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  4300 Zakup usług pozostałych 41 024,00 - 1 200,00 39 824,00

  4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 8 850,00 - 300,00 8 550,00

 80140  Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego 6 455 471,00 35 732,00 6 491 203,00

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 326,00 10 000,00 51 326,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 100,00 5 000,00 14 100,00
  4260 Zakup energii 174 507,00 15 000,00 189 507,00
  4270 Zakup usług remontowych 8 980,00 3 000,00 11 980,00
  4300 Zakup usług pozostałych 55 205,00 2 732,00 57 937,00
 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 7 891 241,00 - 429 459,00 7 461 782,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 356,00 - 5 497,00 28 859,00
  4220 Zakup środków żywności 4 630 720,00 - 422 462,00 4 208 258,00
  4260 Zakup energii 80 216,00 - 100,00 80 116,00
  4300 Zakup usług pozostałych 19 766,00 - 1 400,00 18 366,00

852   Pomoc społeczna 79 412 156,48 2 411,00 79 414 567,48
 85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 219 235,00 2 411,00 6 221 646,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 203 358,00 2 411,00 205 769,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 18 853 304,00 - 79 673,00 18 773 631,00

 85406  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne 2 624 282,00 - 100,00 2 624 182,00

  4300 Zakup usług pozostałych 10 766,00 - 100,00 10 666,00
 85407  Placówki wychowania pozaszkolnego 1 815 184,00 - 6 275,00 1 808 909,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 293,00 - 5 275,00 55 018,00
  4220 Zakup środków żywności 2 983,00 - 1 000,00 1 983,00
 85410  Internaty i bursy szkolne 5 667 229,00 - 72 146,00 5 595 083,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 445,00 - 400,00 13 045,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 229 194,00 - 15 935,00 213 259,00
  4220 Zakup środków żywności 1 141 742,00 - 35 000,00 1 106 742,00
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  4260 Zakup energii 551 560,00 - 13 271,00 538 289,00
  4270 Zakup usług remontowych 102 270,00 - 2 000,00 100 270,00
  4300 Zakup usług pozostałych 115 953,00 - 540,00 115 413,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 600,00 - 500,00 3 100,00

  4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7 000,00 - 500,00 6 500,00

  4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 11 000,00 - 4 000,00 7 000,00

 85412  Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 340 000,00 - 1 152,00 338 848,00

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 402,00 - 1 152,00 29 250,00
  

Razem: 467 581 049,14 - 1 482 524,00 466 098 525,14
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Poz. 2573

Uchwała Nr LVI/631/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz.U. z 2013 roku poz.594); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j.Dz.  U.  z  2013 roku poz.595);  art.211 ust  1,  art.  212  ust  1,  pkt  1,  2,  art.214
pkt  1  i  3,  art.215  ustawy z  dnia  27  sierpnia  2009 roku o  finansach  publicznych  (t.  j.  Dz.U.  
z 2013 roku poz.885 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 359.336 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 249.336 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 110.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 359.336 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 359.336 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§  3.  Załącznik  nr  4  –  Dotacje  udzielone  z  budżetu  miasta  podmiotom należącym i  nie 
należącym  do  sektora  finansów  publicznych,  do  uchwały  budżetowej  na  2013  rok
Nr XL/453/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, 
do  uchwały  budżetowej  na  2013  rok  Nr  XL/453/2012  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia
19 grudnia 2012r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

uwaga: załączniki nr 2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania.
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LVI/631/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 24 września 2013r. 

Dział Rozdział Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010   Rolnictwo i łowiectwo 261 302,66 - 4 000,00 257 302,66

 01008  Melioracje wodne 173 000,00 - 4 000,00 169 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 173 000,00 - 4 000,00 169 000,00

020   Leśnictwo 2 000,00 4 000,00 6 000,00
 02002  Nadzór nad gospodarką leśną 2 000,00 4 000,00 6 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4 000,00 6 000,00

600   Transport i łączność 55 346 461,00 - 146 000,00 55 200 461,00

 60015  Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale 
nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 12 817 369,00 - 110 000,00 12 707 369,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 531 225,00 - 110 000,00 10 421 225,00
 60016  Drogi publiczne gminne 5 258 874,00 - 16 557,00 5 242 317,00
  4300 Zakup usług pozostałych 941 255,00 - 16 557,00 924 698,00
 60017  Drogi wewnetrzne 426 352,00 - 19 443,00 406 909,00
  4300 Zakup usług pozostałych 160 352,00 - 19 443,00 140 909,00

630   Turystyka 165 546,00 - 8 390,00 157 156,00
 63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 156 266,00 - 8 390,00 147 876,00

  2360

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

18 390,00 - 8 390,00 10 000,00

700   Gospodarka mieszkaniowa 12 149 931,00 - 41 240,00 12 108 691,00
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 70001  Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 939 663,00 - 41 240,00 5 898 423,00

  2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 
budżetowego 5 849 663,00 - 41 240,00 5 808 423,00

710   Działalność usługowa 3 273 180,00 - 16 000,00 3 257 180,00
 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 355 880,00 - 16 000,00 339 880,00
  4300 Zakup usług pozostałych 349 550,00 - 16 000,00 333 550,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 626 954,00 354 836,00 20 981 790,00
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 430 408,00 354 836,00 4 785 244,00
  4260 Zakup energii 2 636 207,00 45 300,00 2 681 507,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 727 701,00 309 536,00 2 037 237,00

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 949 637,00 - 33 706,00 14 915 931,00
 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 21 000,00 - 3 300,00 17 700,00
  4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 - 3 300,00 8 700,00
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 187 194,00 - 14 522,00 3 172 672,00

  2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 3 127 194,00 - 14 522,00 3 112 672,00

 92120  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 150 337,00 - 15 384,00 134 953,00

  2720

Dotacje  celowe  z  budżetu  na  finansowanie  lub 
dofinansowanie  prac  remontowych  i  konserwatorskich 
obiektów  zabytkowych  przekazane  jednostkom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych

150 337,00 - 15 384,00 134 953,00

 92195  Pozostała działalność 687 000,00 - 500,00 686 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 - 500,00 500,00

926   Kultura fizyczna 7 717 734,00 - 109 500,00 7 608 234,00
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 303 734,00 - 110 000,00 6 193 734,00

  2360

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

1 430 000,00 - 20 000,00 1 410 000,00
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  3250 Stypendia różne 186 100,00 - 90 000,00 96 100,00
 92695  Pozostała działalność 1 000,00 500,00 1 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 500,00 1 500,00

  

Razem: 466 098 525,14 0,00 466 098 525,14
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Poz. 2574

Uchwała Nr LVI/632/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz.U.  z  2013  r.  poz.  594)  oraz  art.226,  art.227,  art.229,  art.231  ustawy  z  dnia
27  sierpnia  2009r.  o  finansach  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2013r.  poz.885)  w  związku
z art.121 ust. 8, art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje :

§ 1. Załącznik Nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do uchwały Nr XL/454/2012 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013 - 2025 otrzymuje brzmienie jakzałącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
- do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata  2013  -  2025 
otrzymuje brzmienie jakzałącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  19  grudnia  2012  roku  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013 - 2025 otrzymuje brzmienie jakzałącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta 
(-)

Jerzy Sobolewski

uwaga: załączniki nr 1 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LVI/632/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 września 2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. 
na lata 2013-2025
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1. Dochody
W Wieloletniej  Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w roku 

2013 w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2012. 
W latach  2014-2016  założono  wzrost  dochodów ogółem w stosunku  do  planu  roku  ubiegłego 
przyjmując wysokości wynikające ze wzrostów, bądź spadków prognozowanych wpływów według 
przyjętych źródeł.
Od  roku  2017  przyjęto  stałe  wielkości  dochodów,  na  poziomie  roku  2016,  uznając,  
że planowanie zmian tj. wzrostów czy spadków poza okres czteroletni obarczone jest zbyt dużym 
ryzykiem błędu.

Mając na uwadze fakt,  że poprawne zaplanowanie dochodów jest  podstawą prawidłowej 
konstrukcji  Wieloletniej  Prognozy Finansowej tj.  że dochody nie powinny być zaplanowane ani 
zbyt ostrożnie ani zbyt optymistycznie założenia prognostyczne ustalono dla poszczególnych grup 
dochodów, na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w mieście w ostatnich dwóch latach 
i  przewidywanych  tendencjach  rozwoju,  które  oparto  na  założeniach  makroekonomicznych, 
określonych w wytycznych Ministerstwa Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych 
jednostek samorządu terytorialnego.
Przy  szacowaniu  założonych  grup  dochodów  uwzględniono  fakt,  że  wskaźniki  podawane  
dla całej gospodarki nie zawsze w równym stopniu wpływają na zmianę dochodów danej jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Zastosowano zatem własne, przyjęte za realne przewidywania w zakresie aktywności gospodarczej 
lokalnych przedsiębiorstw, poziomu wynagrodzeń, poziomu bezrobocia czy demografii.

Przy  sporządzeniu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  posłużono  się  następującymi 
założeniami makroekonomicznymi dla lat 2013-2016:

• realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 102,2%; 102,5%; 103,5%; 104,0%
• stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 13,0%; 12,6%; 12,0%; 11,2%
• CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 102,7%; 102,3%; 102,5%; 102,5%
• realny wzrost  przeciętnego  wynagrodzenia  w  gospodarce  narodowej  (%),  odpowiednio  

dla lat: 102,8%; 102,9%; 103,2%

Wzrost bądź spadek prognozowanych wpływów miasta w latach 2013 – 2016 przedstawiono 
procentowo obliczając stosunek szacowanych wartości roku 2013 do 2012 r., 2014 r. do 2013 r., 
2015 r. do 2014 r., 2016 r. do 2015 r.

Wpływy z  podatków i  opłat  lokalnych  w latach  2013-2016 zaplanowano ze  wzrostem  
na poziomie : 109,0%, 104,2%, 102,1%, 102,1% kolejno w latach.

Dochody z  gospodarowania  majątkiem ustalono  z  uwzględnieniem wpływu koniunktury 
gospodarczej  na  dochody  budżetowe,  a  także  na  podstawie  wiedzy  posiadanej  w  momencie 
opracowywania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Założono  spadek  do  roku poprzedniego  kolejno  w latach  2013,  wzrost  w roku  2014,  spadek  
w  roku  2015,  wzrost  w  roku  2016,  uzyskując  następujące  poziomy:  88,6%;  114,5%;  97,6%; 
100,6%.

Udziały  w  podatkach  stanowiących  dochód  budżetu  państwa  tj.  wpływy  z  podatków 
dochodowych od osób prawnych i fizycznych, wrażliwych na zmianę aktualnego stanu gospodarki 
zaplanowano  uwzględniając:  inflację,  realny  wzrost  wynagrodzeń,  utrzymanie  zatrudnienia  na 
poziomie niezmienionym oraz brak zmian systemowych tj. w zakresie ulg, itp. - w przypadkach 
podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  (PIT),  a  także  :  inflację,  tempo  wzrostu  PKB,  
w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). 

Wypełniając przesłanki realności planowanych wpływów oparto je na poziomie i dynamice 
wykonania w latach 2010-2011 oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2012. 
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Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono: w roku 2013 – 
105,3%, w latach 2014-2016 -101,0% kolejno w latach.

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono: w roku 2013 – 
124,6%, w roku 2014 -102,3%, w latach 2015-2016 - 102,5% kolejno w latach ( prognozowana 
CPI).

Dochody  z  tytułu  dofinansowania  realizacji  przedsięwzięć  (dotacje)  zaplanowano  
ze  wzrostem w roku  2013  –  102,1%,  zgodnie  z  wielkościami  podanymi  przez  Lubuski  Urząd 
Wojewódzki oraz na podstawie umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, 
natomiast w latach 2014-2016 ujęto dotacje na poziomie roku 2013.

Subwencję  ogólną  ustalono  ze  wzrostem:  na  rok  2013  –  102,3%,  w  latach  2014-2016 
kolejno  w  latach:  102,1%.  Podstawa:  wielkość  subwencji  ogólnej  prognozowana  dla  kraju  
w latach 2013-2015 w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2012-2015 oraz projekcie ustawy 
budżetowej na 2013 r. (wzrost o 2,1% w roku 2013 w stosunku do roku 2012).

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na programy i projekty dofinansowane 
z Unii Europejskiej ustalono na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania projektu 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  w  kwotach  określonych  we  wnioskach  o  dofinansowanie 
projektów unijnych, zawartych umowach, kosztorysach, kalkulacjach kosztów itp.

Pozostałe dochody ustalono ze wzrostem w roku 2013 – 187,2% (włączenie do budżetu 
miasta w roku 2013 dodatkowych środków placówek oświatowych, gromadzących do końca roku 
2012  dodatkowo  pozyskane  dochody  na  rachunkach  wyodrębnionych,  poza  budżetem  miasta 
zgodnie  z  obowiązującym  prawem  w  tym  zakresie)  oraz  wzrostem  w  latach  2014-2016  
( prognozowana CPI tj. 102,3%; 102,5%; 102,5%).

2. Wydatki. 
Za bazę planowania wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto poziom i dynamikę ich 

wykonania w latach 2010-2011 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012.
Zgodnie  z  art.  242 ustawy o  finansach publicznych  planowane wydatki  bieżące  nie  mogą  być 
wyższe  od  planowanych  dochodów bieżących  powiększonych  o  nadwyżkę  budżetową  i  wolne 
środki - wydatki bieżące określono na poziomie spełniającym przedmiotowy warunek.
Wydatki  na  obsługę  długu  zaplanowano  na  podstawie  harmonogramów  spłat  zaciągniętych 
kredytów i pożyczki w NFOŚiGW. 
Wydatki  z  tytułu  udzielonych  poręczeń  w  latach  2014-2025  dotyczą  poręczenia  kredytów 
zaciągniętych przez Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Wartość nominalna w/w niewymagalnych poręczeń wg stanu na 31.12.2012 r. wynosi 7.119.441.47 
zł z prognozowanym terminem spłaty do 2061 roku.
W  budżecie  miasta  planowane  są  wydatki  tytułem  w/w  poręczeń,  przypadające  wg  umów  
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do spłaty w danym roku budżetowym. 
Ze  względu  na  kapitalizację  części  odsetek  w  okresach  miesięcznych  przekraczających  kwotę 
miesięcznych spłat  odsetek  w ramach poręczonych umów kredytowych z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego  suma planowanych  kwot  w  poszczególnych  latach  przekroczy łączną  wartość 
nominalną niewymagalnych poręczeń. 
Miasto  Gorzów  Wlkp.  odpowiada  za  zaciągnięte  zobowiązania  wyłącznie  do  kwoty  
wynikającej z udzielonego poręczenia, która wg stanu na 31.12.2012 rok wynosi 7.119.441,47 zł.
W ramach wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały wykazano kwoty 
wydatków bieżących, wynikające z zawartych już umów oraz planowane do zaciągnięcia w ramach 
upoważnień organu stanowiącego. W prognozie uwzględniono zarówno majątkowe przedsięwzięcia 
wieloletnie ujęte w Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały, a także inwestycje przewidziane do realizacji 
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w poszczególnych latach jako jednoroczne.

Wynik budżetu.
Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem.

Z  prognozowanych  wysokości  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  wynika,  że  w  latach  
2013-2025  planowana  jest  nadwyżka  budżetowa,  która  zostanie  przeznaczona  na  spłaty 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
W prognozowanych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej ( dochody bieżące minus 
wydatki  bieżące),  która  będzie  rosnąć  (w  stosunku  do  rozchodów).  Pozwoli  to  na 
wygospodarowanie środków na inwestycje miasta.

3. Przychody budżetu .
W latach prognozowanych planuje się zaciągnięcie długu w formie kredytu w roku 2013 - 

w kwocie 84.000.000 zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia długu.

4. Rozchody budżetu .
Spłatę  długu  zaplanowano  na  podstawie  harmonogramów  spłat  zaciągniętych  kredytów

i pożyczki w NFOŚiGW oraz harmonogramu planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 roku. 

5. Dług publiczny.
Informacja o realnym kształtowaniu się długu, o którym mowa w art.  243 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) została 
zawarta w Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem uwzględnienia wielkości 
długu  z  poprzedniego  roku,  wielkości  długu  zaciągniętego  w  roku  badanym  
oraz wielkości spłat długu przypadających w roku badanym.
Zgodnie z art. 243 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym :

• spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz 
z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 
ust. 1 i art. 90,

• wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 
oraz  art.  90  wraz  z  należnymi  odsetkami  i  dyskontem  od  papierów  wartościowych 
emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

• potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej  
z  obliczonych  dla  ostatnich  trzech  lat  relacji  jej  dochodów  bieżących  powiększonych  
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów  
ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:
( R+O )n / Dn jest mniejsze bądź równe 1/3 * ( Db n-1 + Sm n-1 - Wb n-1 ) /D n-1 + ( Db 
n-2 + Sm n-2 - Wb n-2 ) /D n-2 + ( Db n-3 + Sm n-3 - Wb n-3 ) /D n-3
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
R  -  planowaną  na  rok  budżetowy  łączną  kwotę  z  tytułu  spłaty  rat  kredytów
i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów 
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
O  -  planowane  na  rok  budżetowy odsetki  od  kredytów  i  pożyczek,  o  których  mowa  
w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na 
cele  określone w art.  89 ust.  1  i  art.  90 oraz spłaty kwot wynikających z  udzielonych  
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poręczeń i gwarancji,
D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
Db - dochody bieżące,
Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
Wb - wydatki bieżące,
n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Przy obliczaniu relacji, o których mowa powyżej, dla roku poprzedzającego rok budżetowy 
przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się 
wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.
W Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały określone jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy
o  finansach  publicznych  po  uwzględnieniu  art.  244  ustawy  o  finansach  publicznych  
tj.  dotyczącym  dodania  przypadających  do  spłaty  w  danym  roku  kwoty  zobowiązań  związku 
współtworzonego  przez  daną  jednostkę  samorządu  terytorialnego.  W  przypadku  miasta  
Gorzowa Wlkp. takie zobowiązania nie występują.

Zgodnie z art.  121 ust.  8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią 
prognozę  finansową  mają  zastosowanie  zasady  określone  w  art.  169  -  171  ustawy  
z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), które tracą moc 
z dniem 31 grudnia 2013 roku tj. progi 15% i 60 %. Przedmiotowe wskaźniki wyliczone zostały 
w Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej :
Dokonuje  się  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  

z uwzględnieniem zmian budżetu miasta na rok 2013:
- wynikających z zarządzeń podjętych przez Prezydenta Miasta, mających wpływ na wielkości ujęte 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
-  w  proponowanych  projektach  uchwał  przedłożonych  Radzie  Miasta  do  uchwalenia  w  dniu  
24 września 2013 r.

Ponadto proponuje się zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej (zał. nr 1 do WPF) 
polegające na wprowadzeniu środków finansowych planowanych do pozyskania z budżetu państwa 
w  ramach  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  –Etap  II  Bezpieczeństwo  – 
Dostępność – Rozwój, 
w tym:
- finansowania w roku 2014 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.”Budowa parkingów przy szpitalu 
wraz z przebudową ulicy Dekerta” w kwocie 3.000.000 zł,
-  finansowania  w  roku  2014  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  pn.”Przebudowa  ulicy 
Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki (alejki ) I etap w kwocie 691.500 zł.

W załączniku  przedsięwzięć  (zał.  nr  3)  wprowadza  się  zmiany  ujęte  j/w  w  załączniku  nr  1 
(dodatkowe  środki  z  budżetu  państwa)  oraz  ujmuje  się  środki  własne  niezbędne  do  realizacji 
przedsięwzięć. 
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Ponadto w załączniku przedsięwzięć (zał. nr 3) dokonano następujących zmian:
- w wyniku uzyskania oszczędności poprzetargowych oraz zmniejszenia kosztów utrzymaniowych 
tytułem oddania w zarząd do GDDKiA – odcinka drogi S-3 – dokonuje się zmniejszenia nakładów 
ogółem, limitu zobowiązań oraz limitów na poszczególne lata 2013-2016,
-  ujmuje  się  zadanie  pn."Przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności 
nieruchomości położonej w Dziwnowie". 

Poz. 2575

UchwałaNR LVI/633/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w drodze 
zamiany na cele mieszkaniowe

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art.37 ust.2 pkt 4 i art.68 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) 
uchwala się, co następuje:

§  1.  1.  Wyraża  sie  zgodę  na  udzielenie  40% bonifikaty  od  ceny zbycia  nieruchomości 
położonej  w  Gorzowie  Wlkp.  przy  ul.Kazimierza  Wielkiego  2B,  obejmującej  działkę  gruntu  
Nr  2574/3  o  pow.430m²,  zabudowanej  domem  mieszkalnym  w  zabudowie  bliźniaczej  
o pow. użytkowej 113,51m².
2. Nieruchomość zbywana jest na rzecz Radosława i Barbary Bełzów w drodze zamiany na lokal 
mieszkalny  Nr  16  o  pow.  użytkowej  47m²  położony  w  budynku  przy  ul.Walczaka  43a  wraz  
z  udziałem  w  gruncie  i  częściach  wspólnych  budynku  -  w  celu  zaspokojenia  potrzeb 
mieszkaniowych rodziny z czworaczkami. 

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

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

(-)
Jerzy Sobolewski 

Poz. 2576

Uchwała NR LVI/634/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 września 2013 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz.  U.  z  2013r.  poz.594),  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (t.  j.  Dz.  U.  z  2010r.  Nr  102,  poz.651  ze  zm.)  oraz  §5  ust.1  uchwały  
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Nr LXXVII/1199/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 80 poz.1070),  zmienionej 
uchwałą Nr XXVI/258/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012r. (Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego z 2012r. poz.631) uchwala się, co następuje: 

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  
z Markiem Imańskim umowy najmu lokalu użytkowego o pow.74,70m² usytuowanego w budynku 
przy ul. Kolejowej 11 z przeznaczeniem na działalność handlową.

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

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

(-)
JerzySobolewski

Poz. 2577

Uchwała NR LVI/635/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, 
w dniu 01 listopada 2013 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

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

§ 1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych, w dniu 01 listopada 2013 roku - Święto 
Wszystkich Świętych,  uprawnieni  są  wszyscy pasażerowie korzystający z  przejazdów środkami 
komunikacji miejskiej na liniach autobusowych oznaczonych numerami 105, 111, 132 i C.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.
-1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 98/6/WE z dnia 
16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta poprzez podawanie cen produktów oferowanych 
konsumentom (Dz. Urz.  WE L. 80 z 4.07.1998). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii 
Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne (14)

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2578

Uchwała NR LVI/636/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594) 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.  Po  ponownym rozpatrzeniu  skargi  Państwa  Melanii  i  Arkadiusza  Mazurek i  braku 
wskazania  nowych  okoliczności  w  sprawie  ,  Rada  Miasta  podtrzymuje  stanowisko  zawarte  
w uchwale Nr XXXVIII/445/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski 

Poz. 2579

Uchwała NR LVII/637/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem 
Ulgi z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gorzowa Wlkp.

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem 
Ulgi zgodnego z uchwałą Nr VI/54/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r.  
w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem 
Ulgi, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa  Wlkp.,  przyjętego  Uchwałą  Nr  XII/131/2003  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
18 czerwca 2003 r.,  zmienionego Uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  
z dnia 30 sierpnia 2006 r., zmienionego Uchwałą Nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 25 listopada 2009 r.
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§ 2. Wykonanie uchwały owierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski 

Poz. 2580

UchwałaNR LVII/638/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem Ulgi.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz.  U.  z  2013r.,  poz.  594)  oraz  art.  20 ust.  1  ustawy z  dnia 27 marca 2003r.  o  planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zmianami), oraz w związku 
z  uchwałą  Nr  VI/54/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  lutego  2011r.  w  sprawie 
przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem Ulgi, po 
stwierdzeniu  zgodności  z  zapisami  obowiązującego  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. uchwalonego uchwałą Nr XII/131/2003 
z dnia 18 czerwca 2003r. z późn. zmianami,uchwala się, co następuje:

Dział 1
Przepisy ogólne

§  1.  1.Uchwala  się  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  
Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem Ulgi, 
zwany dalej planem.
2.Plan obejmuje tereny o powierzchni łącznej ok. 121,45 ha, w granicach wykazanych na 
załączniku graficznym do uchwały. Obszar ograniczony jest: 
-od północy – terenami wód powierzchniowych - rzeką Wartą,
-od północnego zachodu – terenami Wału Śluzy,
-od zachodu – ul. Koniawską,
-od południa - terenami ogrodów działkowych „Metalowiec”,
-od wschodu – ul. Kujawską.
3.Integralnymi częściami uchwały są: 
1)rysunek planu będący załącznikiem graficznym, w skali 1:1000 - załącznik Nr 1,
2)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu – załącznik Nr 2,
3)rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania – załącznik Nr 3.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1)  małym domu mieszkalnym –  należy  przez  to  rozumieć  budynek  mieszkalny wielorodzinny 
posiadający od 3 do 8 lokali mieszkalnych,
2)  szerokości  elewacji  frontowej  –  należy  przez  to  rozumieć  szerokość  elewacji  budynku, 
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znajdującej się od strony frontu działki, tj. tej części działki budowlanej, która przylega do drogi 
z której odbywa się główny wjazd na działkę,
3)  dachu  symetrycznym  –  należy  przez  to  rozumieć  dach  o  jednakowych  kątach  nachylenia 
głównych  połaci  dachowych,  zbiegających  się  na  jednym  poziomie  –  w  jednej  kalenicy,  
z wyłączeniem lukarn i innych form doświetlenia poddasza użytkowego,
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć 
płaszczyzna pionowa,  stanowiąca  zewnętrzną  ścianę  budynku tworzącą  elewację tego budynku. 
Dopuszcza się, poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, budowę ogrodzeń, wiat 
śmietnikowych  oraz  infrastruktury  technicznej,  a  także,  w  odległości  do  1,5m  poza  obszar 
wyznaczony  przez  linie  zabudowy:  balkonów,  wykuszy,  schodów  wejściowych,  urządzeń 
usprawniających poruszanie się niepełnosprawnych – windy, pochylnie pod warunkiem, że nie będą 
utrudniać komunikacji i naruszać przepisów bezpieczeństwa pożarowego,
5) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, do której przylegać musi nie 
mniej  niż  50%  długości  rzutu  płaszczyzny  pionowej  stanowiącej  zewnętrzną  ścianę  budynku 
tworzącą  elewację tego budynku – dla  zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  odpowiednio 
80% - dla pozostałej  zabudowy, za wyjątkiem przypadków określonych w rozdziale 9 uchwały. 
Dopuszcza się, poza wyznaczonymi obowiązującymi liniami zabudowy,  budowę ogrodzeń, wiat 
śmietnikowych  oraz  infrastruktury  technicznej,  a  także,  w  odległości  do  1,5m  poza  obszar 
wyznaczony  przez  linie  zabudowy:  balkonów,  wykuszy,  schodów  wejściowych,  urządzeń 
usprawniających poruszanie się niepełnosprawnych – windy, pochylnie pod warunkiem, że nie będą 
utrudniać komunikacji i naruszać przepisów bezpieczeństwa pożarowego,
6)  terenie  –  należy  przez  to  rozumieć  obszar  wyznaczony  na  rysunku  planu  liniami 
rozgraniczającymi, oznaczony symbolem cyfrowym i literowym,
7) pasie technicznym infrastruktury – należy przez to rozumieć teren wyznaczony do lokalizacji 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
8) strefie  ograniczonego użytkowania – należy przez to rozumieć obszar  wykazany na rysunku 
planu,  w  którym  obowiązują  ograniczenia  w  zagospodarowaniu  i  użytkowaniu,  zawarte  
w przepisach prawa,
9) indywidualnej kolorystyce obiektu – należy przez to rozumieć: 
a)  dla  obiektów  ujętych  w  gminnej  ewidencji  zabytków  –  kolorystykę  wynikającą  z  badań 
stratygraficznych,
b) dla obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – kolorystykę związaną  
z  barwami  charakterystycznymi  dla  podmiotu  gospodarczego,  w  udziale  do  50%  powierzchni 
elewacji,
10) systemie NCS (Natural Colour System) – należy przez to rozumieć uniwersalny system opisu 
barwy,  polegający  na  nadaniu  jej  notacji  określającej  procentową  zawartość  podstawowych 
kolorów: żółci – Y, czerwieni – R, błękitu – B, zieleni – G i kolorów achromatycznych – N oraz 
stopnia sczernienia i chromatyczności,
11) dominancie – należy przez to rozumieć obiekt budowlany lub jego część, który w obszarze 
określonym w planie koncentruje uwagę obserwatora ze względu na swoją wysokość – dominanta 
wysokościowa lub wyróżniającą formę architektoniczną – dominanta architektoniczna,
12) lukarnie – należy przez to rozumieć pionowe okno w dachu, doświetlające poddasze, ujęte we 
własne ścianki, nakryte osobnym dachem,
13)  intensywności  zabudowy  -  należy  przez  to  rozumieć  wskaźnik  powierzchni  całkowitej 
zabudowy jako sumy powierzchni rzutów poziomych parterów wszystkich budynków na działce, 
mierzonych  po  obrysie  zewnętrznym,  w  odniesieniu  do  powierzchni  działki,  wyrażony  
w procentach,
14)  infrastrukturze  technicznej  –  należy przez  to  rozumieć  sieci,  urządzenia  i  związane  z  nimi 
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obiekty:  wodociągowe,  kanalizacyjne,  elektroenergetyczne,  ciepłownicze,  telekomunikacyjne, 
melioracji, gazownicze, gospodarowania odpadami,
15)  działce  budowlanej  –  należy  przez  to  rozumieć  działkę,  o  której  mowa  w  przepisach  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
16) zabudowie pierzejowej  – należy przez to rozumieć zwarty ciąg elewacji  przylegających do 
siebie budynków sytuowanych bezpośrednio przy granicy działki, zlokalizowanych wzdłuż ulicy 
lub przy placu,
17)  budynku  gospodarczym  –  należy  przez  to  rozumieć  budynek  gospodarczy  w  rozumieniu 
przepisów Prawa budowlanego, jak również wolno stojący budynek garażowy, wiatę.
2.Pojęcia nie zdefiniowane należy rozumieć jak w obowiązujących przepisach odrębnych.

Dział 2
Ustalenia planu

Rozdział 1
Przeznaczenie terenów.

§ 3. 1.1. Na rysunku planu wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu: 
1) R,ZN,Wm – tereny rolne, tereny objęte formami ochrony przyrody, tereny urządzeń melioracji 
wodnych,
2) Wm – tereny urządzeń melioracji wodnych,
3) ZP,Wm – tereny zieleni urządzonej, tereny urządzeń melioracji wodnych,
4) R,ZP,Wm – tereny rolne, tereny zieleni urządzonej, tereny urządzeń melioracji wodnych,
5) P,U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny usług,
6) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
7) R,ZP,ZD – tereny rolne, tereny zieleni urządzonej, tereny ogrodów działkowych,
8) MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług,
9) U – tereny usług,
10) KS – tereny obsługi komunikacji,
11) U,MN – tereny usług, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
12) UO – tereny usług oświaty,
13) ZP – tereny zieleni urządzonej,
14) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
15) MW,U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług,
16) U,P – tereny usług, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
17) ZD – tereny ogrodów działkowych,
18) KDG – tereny dróg publicznych głównych,
19) KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych,
20) KDL – tereny dróg publicznych lokalnych,
21) KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych,
22) KDW – tereny dróg wewnętrznych,
23) KX – tereny pasów technicznych infrastruktury,
24) E – tereny infrastruktury elektroenergetycznej,
25) T – tereny infrastruktury telekomunikacyjnej,
26) G – tereny infrastruktury gazowniczej.
27) K – tereny infrastruktury kanalizacyjnej.
2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
wyznaczono na rysunku planu.
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Rozdział 2
Zasady ochrony środowiska, przyrody.

Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisów odrębnych.

§ 4. 1. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko wskazanych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego.
2. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, magazynowaniem, odzyskiem, 
unieszkodliwianiem odpadów oraz punktów zbierania złomu.
3.  Zakazuje  się  lokalizacji  turbin  wiatrowych i  elektrowni  wiatrowych  do wytwarzania  energii 
elektrycznej.
4. Zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych 
awarii, których mowa w przepisach odrębnych.

§  5.  1.  Ustala  się  odprowadzanie  wód  opadowych  z  połaci  dachowych  obiektów 
budowlanych do gruntu na własnej nieruchomości, z zachowaniem retencji terenowej oraz zgodnie 
z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony wód i ziemi przed zanieczyszczeniami.
2.  Dopuszcza się  odprowadzanie wód opadowych do sieci  miejskiej  kanalizacji  deszczowej,  za 
zgodą zarządcy sieci.

§ 6. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem zakazuje się odprowadzania ścieków 
bytowych, komunalnych i przemysłowych do gruntu i wód powierzchniowych.

§ 7. W zakresie ochrony terenów zieleni oraz wartości krajobrazowych ustala się:
1) zachowanie w maksymalnym stopniu naturalnego ukształtowania oraz pokroju drzew i krzewów,
2)  zachowanie,  poddanie  odtworzeniu  oraz  pielęgnacji  szpalerów  drzew  o  walorach 
kompozycyjnych - zieleń o charakterze alejowym wzdłuż ul. Kobylogórskiej, a w szczególności 
wymianę drzew starych i chorych z uwzględnieniem rytmu i typu nasadzeń,
3)  kształtowanie  nowych  terenów zieleni  w  sposób  nie  kolidujący  z  istniejącą  i  projektowaną 
zabudową,  wprowadzanie  nowych  nasadzeń  zgodnie  z  rodzajem siedliska,  przy  uwzględnieniu 
docelowej wysokości i rozłożystości.

§ 8. W celu określenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wyznacza się tereny 
objęte ochroną przed hałasem, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska:
1) tereny o symbolach: 11 MN, 31 MN, 38 MN, 40 MN, 44 MN, 45 MN, 46 MN, 48 MN, 49 MN, 
52 MN, 53 MN, 56 MN, 57 MN, 60 MN, 61 MN, 66 MN, 67 MN, 77 MN, 79 MN, 97 MN, 100 
MN, 102 MN, 103 MN, 104 MN, 105 MN, 106 MN, 108 MN, 30 MN,U, 43 MN,U, 47 MN,U, 55 
MN,U, 65 MN,U, 68 MN,U, 76 MN,U, 109 MN,U, 110 MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,
2)  tereny o symbolach:  3  UO,  17  UO – tereny zabudowy związanej  ze  stałym lub  czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży,
3) teren o symbolu 28 U – teren domów opieki społecznej,
4)  tereny  o  symbolach:  10  MW,  16  MW,  42  MW,  64  MW,  78  MW  –  tereny  zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
5) tereny o symbolach: 7 MN,U, 12 MN,U, 22 MN,U, 33 MN,U, 75 MN,U, 2 MW,U, 6 MW,U, 13 
MW,U, 19 MW,U, 20 U,MN, 25 U,MN, 26 U,MN, 35 U,MN, 58 MN,U, 59 U,MN, 73 U,MN, 111 
U,MN – tereny mieszkaniowo-usługowe.
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§ 9. W celu zmniejszenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego ustala się stosowanie 
do  celów  grzewczych  kotłów  gazowych,  olejowych  oraz  innych  źródeł  energii  spełniających 
parametry środowiskowe.

§ 10. 1.Na terenach objętych ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000: PLH080006 
i  PLB080002 należy przestrzegać zasad gospodarowania określonych w przepisach odrębnych  
i w planach ochrony tych obszarów.
2.  Na  terenach  objętych  Obszarem  Chronionego  Krajobrazu  należy  przestrzegać  zasad 
gospodarowania określonych w przepisach odrębnych.

§  11.  Ze  względu  na  położenie  w  obszarze  narażonym  na  przesiąki  i  podtopienia,  na 
terenach  przeznaczonych  pod  zabudowę  w  odniesieniu  do  nowej  zabudowy,  wymagane  jest 
wykonanie  szczegółowego  rozpoznania  uwarunkowań  hydrologicznych  i  geologicznych 
posadowienia budynków.

§  12.  1.Wyznacza  się,  zgodnie  z  rysunkiem  planu,  granice  obszarów  szczególnego 
zagrożenia powodzią.
2. Na terenach o symbolach: 113 R,ZN,Wm, 114 Wm, objętych obszarem, o którym mowa w ust. 1, 
obowiązują  nakazy,  zakazy  i  ograniczenia  wynikające  z  przepisów  odrębnych  oraz  z  ustaleń 
uchwały.

Rozdział 3
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 13. 1. Na obszarze objętym planem obejmuje się ochroną obiekty wpisane do gminnej 
ewidencji zabytków, wykazane na rysunku planu: 

Lp. obiekt adres data powstania symbol 
terenu

1. kamienica murowana, w zabudowie zwartej ul. Krótka 10 lata 20-30 XXw. 13 MW,U
2. kamienica murowana, w zabudowie zwartej ul. Krótka 10a lata 20-30 XXw. 13 MW,U
3. kamienica murowana, w zabudowie zwartej ul. Krótka 11 lata 20-30 XXw. 13 MW,U
4. kamienica murowana, w zabudowie zwartej ul. Krótka 12 lata 20-30 XXw. 13 MW,U
5. kamienica murowana, w zabudowie zwartej ul. Krótka 13 lata 20-30 XXw. 13 MW,U
6. kamienica murowana, w zabudowie zwartej ul. Krótka 14 lata 20-30 XXw. 13 MW,U
7. kamienica murowana, w zabudowie zwartej ul. Kobylogórska 

106a 
lata 20-30 XXw. 13 MW,U

8. kamienica murowana, w zabudowie zwartej ul. Kobylogórska 106 lata 20-30 XXw. 13 MW,U
9. kamienica murowana, w zabudowie zwartej ul. Kobylogórska 105 lata 20-30 XXw. 13 MW,U

10. kamienica murowana, w zabudowie zwartej ul. Kobylogórska 104 lata 20-30 XXw. 13 MW,U
11. kamienica murowana, w zabudowie zwartej ul. Kobylogórska 103 lata 20-30 XXw. 13 MW,U
12. kamienica murowana, w zabudowie zwartej ul. Zbąszyńska 14 lata 20-30 XXw. 13 MW,U
13. kamienica murowana, w zabudowie zwartej ul. Zbąszyńska 15 lata 20-30 XXw. 13 MW,U
14. kamienica murowana, w zabudowie zwartej ul. Zbąszyńska 16 lata 20-30 XXw. 13 MW,U
15. kamienica murowana, w zabudowie zwartej ul. Zbąszyńska 17 lata 20-30 XXw. 13 MW,U
16. kamienica murowana, w zabudowie zwartej ul. Zbąszyńska 18 lata 20-30 XXw. 13 MW,U
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17. transformator murowany ul. Kobylogórska dz. 
nr 386 

lata 20. XXw. 87 E

18. Hala produkcyjna w dawnym zespole Fabryki 
Kabli Gustawa Schrodera, murowana 

ul. Kobylogórska 2 1907r. 89 P,U

19. Willa murowana – obecnie Przedszkole 
Miejskie nr 4 

ul. Kobylogórska 107 lata 20-30 XXw. 17 UO

20. kamienica murowana ul. Koniawska 7a pocz. XXw. 2 MW,U
21. kamienica murowana ul. Koniawska 8 pocz. XXw. 2 MW,U
22. kamienica murowana ul. Koniawska 18b 1 ćw. XXw. 19 MW,U
23. kamienica murowana ul. Koniawska 19 1 ćw. XXw. 19 MW,U
24. kamienica murowana ul. Koniawska 20 pocz. XXw. 19 MW,U

Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Kształtowanie przestrzeni publicznej.

§ 14. 1.Ustala się przestrzenie dostępne publicznie: 
1) tereny objęte formami ochrony przyrody,
2) tereny zieleni urządzonej będącej własnością komunalną,
3)  tereny  usług,  w  tym  oświaty,  ochrony  zdrowia,  kultury,  związanych  z  zabezpieczeniem 
bezpieczeństwa  publicznego,  administracji  publicznej,  opieki  społecznej,  sportu  i  rekreacji, 
powszechnych usług pocztowych, kultu religijnego,
4) tereny dróg publicznych głównych,
5) tereny dróg publicznych zbiorczych,
6) tereny dróg publicznych lokalnych,
7) tereny dróg publicznych dojazdowych.
2. W przestrzeni dostępnej publicznie ustala się: 
1) zakaz lokalizacji  tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, jeżeli  z tekstu uchwały nie 
wynika inaczej,
2)  zapewnienie  dostępności  terenu  osobom  o  różnym  stopniu  niepełnosprawności  poprzez: 
likwidację barier technicznych i architektonicznych, w tym stosowanie jako uzupełnienie schodów, 
pochylni, platform, podjazdów,
3)  dopuszczenie  lokalizowania  urządzeń  technicznych  i  infrastruktury  technicznej,  w  tym 
regionalnej sieci szerokopasmowej,
4) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej związanej  
z przeznaczeniem terenów oraz zieleni komponowanej.

§ 15. 1.Ustala się tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 
w granicach określonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania: 
1) drogi publiczne główne – teren o symbolu 117 KDG,
2) drogi publiczne zbiorcze – tereny o symbolu 118 KDZ, 119 KDZ,
3) drogi publiczne lokalne – teren o symbolu 140 KDL,
4) drogi publiczne dojazdowe – tereny o symbolu: 120 KDD, 121 KDD, 122 KDD, 123 KDD, 124 
KDD, 125 KDD,
5) infrastruktury elektroenergetycznej – tereny o symbolu 5 E, 9 E, 15 E, 23 E, 50 E, 62 E, 70 E, 74 
E, 83 E, 87 E, 107 E,
6) infrastruktury telekomunikacyjnej – tereny o symbolu 86 T, 94 T,
7) infrastruktury gazowniczej – teren o symbolu 27 G,
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8) infrastruktury kanalizacyjnej – tereny o symbolu 116 K,
9) usług oświaty publicznej – tereny o symbolu 3 UO, 17 UO,
10) pasów technicznych infrastruktury – tereny o symbolu 81 KX, 137 KX,
2. Ustala się rozmieszczenie inwestycji celu publicznego urządzeń melioracji wodnych i ochrony 
przed powodzią na terenach o symbolach: 69 R,ZP,Wm, 90 ZP,Wm, 91 ZP,Wm, 98 ZP,Wm, 113 
R,ZN,Wm, 114 Wm, 115 Wm.

Rozdział 5
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

§ 16. Ustalone w rozdziale 9 uchwały minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek 
nie dotyczą działek wydzielanych na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

§ 17. 1.Wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem 
planu.
2. Ustala się utrzymanie budynków, zlokalizowanych poza wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
zabudowy, do czasu lokalizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami planu.

§ 18. 1.Ustala się wskaźniki minimalnej liczby miejsc postojowych: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimum 2 miejsca postojowe na 1 budynek 
mieszkalny lub jedno miejsce postojowe i garaż na 1 budynek mieszkalny,
2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – minimum 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal 
mieszkalny,
3) dla ogrodów działkowych – minimum 0,3 miejsca postojowego na 1 ogródek działkowy,
4) dla biur i administracji – minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30m2 powierzchni 
użytkowej,
5) dla usług gastronomii – minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30m2 powierzchni 
użytkowej,
6)  dla  usług  handlu  -  minimum 1  miejsce  postojowe  na  każde  rozpoczęte  30m2  powierzchni 
sprzedaży,
7) dla obiektów oświaty i edukacji – minimum 1 miejsce postojowe na 4 zatrudnionych oraz co 
najmniej 4 miejsca postojowe dla osób podwożących uczniów/dzieci,
8) dla obiektów ochrony zdrowia – przychodnie publiczne i niepubliczne – minimum 1,5 miejsca 
postojowego na 1 gabinet,
9) dla hoteli i pensjonatów – w ilości minimalnej odpowiadającej liczbie pokojów przeznaczonych 
do wynajęcia i 4 miejsca postojowe, dodatkowo należy zapewnić co najmniej 1 miejsce postojowe 
dla autobusu dla obiektu – wydzielone lub wymienne z miejscami dla samochodów osobowych,
10) dla domu rencisty i domu pomocy społecznej – minimum 2 miejsca postojowe na 10 łóżek,
11)  dla  obiektów produkcyjnych – minimum 1 miejsce  postojowe na każde  rozpoczęte  200m2 
powierzchni produkcyjnej,
12) dla pozostałych obiektów usługowych oraz innych związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30m2 powierzchni użytkowej 
przeznaczonej pod usługi.
2. Ustala się obowiązek lokalizowania miejsc postojowych w granicach własnych nieruchomości, 
w  formie  parkingu  terenowego,  dopuszcza  się  realizację  garaży  wolno  stojących  lub  miejsc 
postojowych wbudowanych w budynki w przypadkach określonych w rozdziale 9 uchwały.

§  19.  Wszelkie  projektowane  obiekty  o  wysokości  równej  i  większej  niż  50  m  n.p.t. 
podlegają, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu Szefostwu Służby Ruchu 
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Lotniczego Sił Zbrojnych RP.
Rozdział 6

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 20. Nie przewiduje się i nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia scaleń 
i podziałów nieruchomości.

Rozdział 7
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz krajobrazu kulturowego.

§ 21. 1.Na wykończenie elewacji budynków ustala się stosowanie: drewna w ilości do 40% 
powierzchni  elewacji,  tynków,  cegły  licowej,  ceramicznych  materiałów  licowych,  kamienia 
naturalnego, konglomeratów, elementów stalowych, szkła.
2.  Wykończenia  elewacji  z  blach  trapezowych  i  tworzyw  sztucznych  dopuszcza  się  jedynie  
w przypadku zabudowy przemysłowej, składowej, magazynowej.
3. Ustala się zasady kształtowania kolorystyki budynków: 
1) ograniczenie zakresu barw stosowanych na elewacjach budynków do barw o notacjach N, Y, Y-
R, G i G-Y, w oparciu o system NCS, w stopniu sczernienia 0-60% i chromatyczności 0-30%,  
z zakazem stosowania kolorów jaskrawych,
2)  dla  budynków  wpisanych  do  gminnej  ewidencji  zabytków  dopuszczenie  stosowania  na 
elewacjach zakresu barw wynikających z badań stratygraficznych,
3) stosowanie kolorystyki zharmonizowanej i dostosowanej do otaczającej zabudowy i krajobrazu,
4) dopuszczenie akcentowania detali i powierzchni nie większych niż 20% powierzchni elewacji 
poprzez zastosowanie barw o wyższym walorze i nasyceniu, przy czym zakazuje się stosowania 
kolorów jaskrawych,
5) dla budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej – obowiązek stosowania jednakowego 
koloru i materiału elewacyjnego oraz koloru i materiału pokrycia dachu wszystkich części budynku.
4. Nie dopuszcza się fragmentarycznych zmian kolorystyki poszczególnych kondygnacji elewacji 
budynku.

§ 22. 1.Ustala się minimalny poziom zerowy projektowanych budynków 21m n.p.m., za 
wyjątkiem  pomieszczeń  garaży  oraz  innych  budynków,  których  funkcja  związana  jest  
z bezpośrednim wjazdem pojazdów do tego budynku.
2.  Nie  dopuszcza  się  realizacji  podpiwniczenia  nowo  budowanych  budynków,  poniżej 
wyznaczonego w uchwale poziomu zerowego.

§  23.  1.Ogrodzenia  działek  budowlanych  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej, 
jednorodzinnej, małych domów mieszkalnych ustala się jako ażurowe. Wysokość ogrodzenia frontu 
działki nie może przekraczać 1,50m. Na pozostałych granicach działki dopuszcza się ogrodzenie do 
wysokości 1,80m. Jako pełne ogrodzenia dopuszcza się jedynie żywopłoty oraz inne ogrodzenia 
roślinne.
2. Dopuszcza się realizację ogrodzeń z materiałów takich jak: drewno, siatka, metal, cegła, kamień.
3. Zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł z płyt żelbetowych i betonowych.
4. Na ogrodzeniach metalowych ustala się stosowanie kolorów ciemnych: czarnych, brązowych, 
ciemnoszarych.

§  24.  W  zakresie  lokalizowania  urządzeń  technicznych  takich,  jak:  klimatyzatory, 
wentylatory na obiektach budowlanych ustala się:
1) zakaz umieszczania urządzeń technicznych na elewacjach obiektów budowlanych, w miejscach 
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eksponowanych od strony przestrzeni dostępnych publicznie,
2)  dopuszczenie  nadbudowy  na  obiekcie  urządzeń  technicznych  powyżej  najwyższego  punktu 
budynku, lecz nie wyżej niż 4,0m nad nim, z jednoczesnym zastosowaniem przesłon wizualnych od 
strony przestrzeni dostępnych publicznie.

§ 25. Dopuszcza się umieszczanie anten innych niż telewizyjne na elewacji budynku od 
strony  ulic  o  symbolach  KDG,  KDZ  oraz  obiektów,  o  których  mowa  w  §  13  uchwały,  pod 
warunkiem takiego zamaskowania, aby antena wraz z maskownicą wkomponowała się w elewację 
budynku pod względem detalu, koloru i rodzaju zewnętrznej powierzchni.

§  26.  1.  Dopuszcza się umieszczanie tablic  i  urządzeń reklamowych na całym obszarze 
objętym uchwałą, za wyjątkiem terenów o symbolach: R,ZN,Wm, Wm oraz ZP,Wm. W obszarach 
zabudowy  mieszkaniowej  dopuszcza  się  lokalizowanie  jednej  reklamy  wyłącznie  w  zakresie 
prowadzonej  na  nieruchomości  działalności.  Powierzchnia  reklamy  lub  szyldu  nie  może 
przekraczać 0,5m2.
2. W obszarach o symbolach U, P,U, U,P dopuszcza się lokalizowanie jednej reklamy wyłącznie 
w zakresie prowadzonej na nieruchomości działalności. Powierzchnia reklamy lub szyldu nie może 
przekraczać 2,5m2. Dopuszcza się reklamę prowadzonej działalności gospodarczej, lokalizowaną 
na elewacji tylko w witrynie lokalu i w linii poziomej lub pionowej wyznaczonej osiami otworów 
okiennych i drzwiowych.
3. Dopuszcza się umieszczanie reklam: 
1)  na  elewacjach  budynków  do  wysokości  parteru  użytkowego,  za  wyjątkiem  sytuacji,  gdy 
pozbawiona  okien  ściana  szczytowa  budynku  wykorzystywana  jest  w  całości  przez  jedną 
kompozycję graficzną,
2)  na  rusztowaniach lub  innych urządzeniach  instalowanych w związku z  prowadzeniem robót 
budowlanych,
3) na słupach reklamowo-ogłoszeniowych,
4) w formie pylonu informacyjnego o wysokości maksymalnej 6,0m, poza pasem drogowym,
5) w gablotach wiat przystankowych komunikacji miejskiej.
4. Ustala się maksymalną wielkość reklam umieszczanych w witrynach i oknach 30% dostępnej 
powierzchni.
5. Dopuszcza się umieszczanie więcej niż jednej powierzchni ekspozycyjnej na jednym nośniku 
reklamy pod warunkiem ich realizacji  w formie jednakowej  pod względem kształtu,  proporcji  
i stylu grafiki.
6.  Dopuszcza  się  umieszczanie  reklam,  markiz  i  tym  podobnych  dodatkowych  elementów  na 
ścianach lub poza obrysem ścian budynków, pod warunkiem odniesienia formy i wielkości do całej 
powierzchni elewacji, jej kompozycji, kolorystyki i podziałów architektonicznych.
7. Dopuszcza się umieszczanie reklam na dachu budynku. Wysokość reklamy nie może przekroczyć 
1/8  wysokości  budynku,  a  forma  reklamy  musi  być  zharmonizowana  z  jego  architekturą,  ze 
wskazaniem na formy ażurowe.
8. Wielkość reklamy na siatce remontowo-budowlanej musi być ograniczona do 30% powierzchni 
siatki  osłaniającej,  ze  stonowaniem  kolorystyki  grafiki  reklamowej  i  dostosowaniem  jej  do 
otoczenia. W polu wolnym od reklamy zaleca się odwzorowanie rysunku zakrywanej fasady.
9. Szyldy semaforowe umieszczane w przestrzeni nad pasem drogowym powinny znajdować się na 
wysokości maksymalnie parteru użytkowego, z wysięgiem w odległości do 80 cm od elewacji, pod 
warunkiem, że nie naruszają skrajni drogi.
10.  Zakazuje  się  umieszczania  reklam  na  wolno  stojących  małych  obiektach  handlowych,  tj. 
obiektach o maksymalnej powierzchni zabudowy 80m2 i wysokości maksymalnej do 4m.
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11.  Reklamy  wolno  stojące  muszą  nawiązywać  do  elementów  istniejącego  zagospodarowania 
przestrzeni: płaszczyzn fasad zabudowy i innych charakterystycznych elementów w sąsiedztwie. 
Ustala się maksymalną wysokość reklamy wolno stojącej 6,0m.
12.  Zakazuje  się  umieszczania  urządzeń  reklamowych  wyświetlanych,  np.  typu  ekrany  LED, 
emitujących światło pulsujące lub błyskowe, z elementami odblaskowymi.
13. Dopuszcza się reklam wykonanych w formie banerów tekstylnych, winylowych, plandekowych, 
PCV lub PVC, za wyjątkiem dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

Rozdział 8
Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej.

§  27.  1.Ustala  się  lokalizowanie  sieci  i  urządzeń  infrastruktury  technicznej,  w  tym 
telekomunikacji, w liniach rozgraniczających tereny dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych.
2.  Dopuszcza  się  prowadzenie  nowych  sieci  infrastruktury  technicznej  związanych  z  obsługą 
terenów,  również  poza  wyznaczonymi  pasami  drogowymi  przy  spełnieniu  następujących 
warunków: 
1) powiązania z elementami fizjograficznymi, a w szczególności z uwzględnieniem ukształtowania 
terenu, przebiegiem cieków wodnych, skupisk zadrzewień,
2)  powiązania  ze  strukturą  władania  gruntami,  a  w  szczególności  prowadzenia  wzdłuż  granic 
nieruchomości oraz w sposób umożliwiający realizację przeznaczenia terenu.
3. Dla istniejących i projektowanych urządzeń, sieci infrastruktury technicznej i niewyznaczonych 
graficznie  na  rysunku  planu  strefach  ograniczonego  użytkowania,  należy  zapewnić  pasy 
eksploatacyjne  o  szerokościach  uzależnionych  od  średnicy  i  typu  sieci,  zgodnie  z  przepisami 
odrębnymi i ustaleniami dokonanymi z właściwym dysponentem sieci.
4. Na wydzielanych trasach przebiegu projektowanych i istniejących sieci infrastruktury technicznej 
oraz w granicach stref ograniczonego użytkowania i pasów technicznych infrastruktury: 
1) zakazuje się: 
a) nasadzeń drzew i krzewów wyższych niż 1,0m,
b) lokalizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i dróg,
c) lokalizacji reklam i elementów reklamowych wymagających fundamentowania,
2) dopuszcza się lokalizację: 
a) układu komunikacji w sposób uzgodniony z zarządcą sieci,
b) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
c) miejsc postojowych – parkingów, za wyjątkiem strefy ograniczonego użytkowania od linii 
110kV,
d) zieleni niskiej o wysokości maksymalnie 1,0m.
e) elementów małej architektury nietrwale związanej z gruntem.
5.  Dopuszcza  się  zmianę  przebiegu  sieci  wraz  ze  strefą  ograniczonego  użytkowania  przy 
zachowaniu przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu.
6.  Należy  zapewnić  swobodny  dostęp  do  istniejących  i  projektowanych  sieci  magistralnych 
infrastruktury  technicznej,  terenów i  urządzeń  melioracji  wodnych,  budowli  hydrotechnicznych 
oraz urządzeń i terenów związanych z ochroną przeciwpowodziową.

§  28.  1.Ustala  się  zasilanie  w  energię  elektryczną  z  istniejącej  i  projektowanej  sieci 
elektroenergetycznej  w  uzgodnieniu  z  zarządcą  sieci,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
odrębnymi.
2.  Zasilanie  w  energię  elektryczną  należy  przewidzieć  z  istniejących  i  projektowanych  stacji 
transformatorowych, zlokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem E – 
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tereny infrastruktury elektroenergetycznej oraz na innych terenach, zgodnie z ustaleniami rozdziału 
9.
3. Dopuszcza się lokalizację nowych stacji kompaktowych lub stacji słupowej na terenie o symbolu 
107 E.
4.  Dopuszcza  się  lokalizację  stacji  transformatorowych  na  terenie  własnym  inwestora,  
w uzgodnieniu z zarządcą sieci.
5. Dla działek przeznaczonych pod lokalizację stacji transformatorowych ustala się: 
1) minimalne wymiary działki: 
a) dla stacji słupowych 3x3m,
b) dla stacji kompaktowych 5x6m,
2)  zapewnienie  dojazdu  do  obiektu  drogą  utwardzoną  o  szerokości  minimum  3,5m  lub 
bezpośrednio z drogi przylegającej.
6.  Dopuszcza  się  lokalizację  stacji  transformatorowych  w  odległości  1,5m  od  granicy  działki 
budowlanej.
7. Projektowane linie elektroenergetyczne przewiduje się jako kablowe.
8.  Dopuszcza  się  demontaż,  przełożenie  i  skablowanie  istniejących  napowietrznych  linii 
elektroenergetycznych oraz wymianę jednostek transformatorowych na jednostki o większej mocy.
9. Wyznacza się strefy ograniczonego użytkowania od napowietrznych linii elektroenergetycznych: 
1) dla linii 15 kV – 5m – od osi linii w każdą stronę,
2) dla linii 110 kV – 15m od osi linii w każdą stronę.
10.  Dla  sieci  i  urządzeń,  dla  których  nie  wyznaczono  na  rysunku  planu  stref  ograniczonego 
użytkowania lub linii zabudowy dopuszcza się zbliżenia projektowanych obiektów budowlanych 
określone  przez  właściwego  zarządcę  sieci,  zgodnie  z  przepisami  odrębnymi,  w tym Polskimi 
Normami.

§  29.  1.Wyznacza  się  tereny  układu  komunikacyjnego,  na  który  składają  się  tereny  
o symbolu: 
1) 117 KDG – tereny dróg publicznych głównych,
2) 118 KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych,
3) 119 KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych: 
a) ustala się utrzymanie pasa zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem oraz poddanie uzupełnieniom i 
wymianie nasadzenia szpalerów drzew o charakterze alejowym wzdłuż ulicy Kobylogórskiej,
4) 140 KDL – tereny dróg publicznych lokalnych,
5)  120 KDD, 121 KDD, 122 KDD, 123 KDD, 124 KDD, 125 KDD – tereny publicznych dróg 
dojazdowych: 
a) dla drogi o symbolu 122 KDD dopuszcza się prowadzenie ruchu pieszego w obrębie jezdni,
6)92 KDW, 126 KDW, 127 KDW, 128 KDW, 129 KDW, 130 KDW, 131 KDW, 132 KDW, 133 
KDW, 134 KDW, 135 KDW, 136 KDW, 138 KDW, 139 KDW, 141 KDW, 142 KDW – tereny 
dróg wewnętrznych: 
a) ustala się minimalną szerokość jezdni 3,5m dla dróg o szerokości w liniach rozgraniczających 
mniejszej niż 5m,
b) ustala się minimalną szerokość jezdni 5m dla dróg o szerokości w liniach rozgraniczających od 
5m do równej i większej niż 12m.
2.  Na  skrzyżowaniach  dróg  należy  wykonać  narożne  ścięcia  linii  rozgraniczających  tereny  
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania nie mniejsze niż 5x5 m, zgodnie 
z rysunkiem planu.
3.  W  liniach  rozgraniczających  tereny  dróg  publicznych  i  dróg  wewnętrznych  dopuszcza  się 
również:  lokalizowanie  infrastruktury  technicznej,  chodników,  ścieżek  rowerowych,  urządzeń 
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związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i  porządku publicznego,  obiektów do obsługi 
komunikacji  zbiorowej,  w  tym  wiat  przystankowych  i  małych  punktów  handlowych  z  nimi 
zespolonych, barier akustycznych, pasów zieleni, w tym nasadzeń o charakterze alejowym.
4. Ustala się zasady prowadzenia ruchu rowerowego: 
1)  dopuszczenie  prowadzenia  ruchu  rowerowego  w  ramach  jezdni,  wydzielonych  ścieżek 
rowerowych lub ciągów pieszych oraz na terenach, na których występuje funkcja rolna i zieleń 
urządzona, a także zgodnie z ustaleniami rozdziału 9 uchwały,
2)  zakaz  stosowania  nawierzchni  utwardzonej  dla  ścieżek rowerowych na  terenach,  na  których 
występuje funkcja rolna i zieleń urządzona, a także na koronie wałów przeciwpowodziowych,
3)  dopuszczenie  lokalizowania stojaków dla  rowerów na  wszystkich terenach jak dla  obiektów 
małej architektury, w ilości odpowiadającej natężeniu ruchu rowerowego.

§ 30. 1.Ustala się gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach na każdej posesji. Ustala 
się wywóz odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne należy prowadzić 
zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Zakazuje się wywożenia i składowania odpadów, lokalizacji usług związanych ze zbieraniem 
odpadów, instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

§ 31. 1.Obsługę w zakresie sieci telekomunikacyjnej należy prowadzić jako linie kablowe 
doziemne.
2.  W  obszarach  zabudowy  mieszkaniowej  dopuszcza  się  lokalizację  infrastruktury 
telekomunikacyjnej  o  nieznacznym oddziaływaniu  – zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Na 
obszarach pozostałych lokalizacja  urządzeń telekomunikacyjnych musi  się  odbywać w oparciu  
o przepisy odrębne.
3.  Dopuszcza  się  lokalizowanie  urządzeń  infrastruktury  telekomunikacyjnej  na  budynkach  lub 
budowlach  pod  warunkiem,  że  wymiar  pionowy  anteny  telefonii  komórkowej  wraz  z  jej 
konstrukcją  wsporczą  zamontowaną  na  budynku  lub  budowli  pokrytej  dachem,  mierzony  od 
poziomu dachu tego budynku lub budowli przy tej konstrukcji do jej najwyższego punktu nie może 
być większy niż 1/3 wysokości tego budynku lub budowli.
4. Wyznacza się tereny dla istniejących urządzeń telekomunikacyjnych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem T – tereny infrastruktury telekomunikacyjnej.

§ 32. 1.Dostawę wody należy prowadzić z miejskiego systemu wodociągowego.
2. Zakazuje się budowy indywidualnych ujęć wody przeznaczonej do użycia w gospodarstwach 
domowych.

§ 33. 1.Ustala się odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Zakazuje się lokalizowania bezodpływowych zbiorników na ścieki.
3. Zakazuje się stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków.
4.  Ustala  się  odprowadzenie  wód  opadowych  z  terenów,  na  których  może  dojść  do  ich 
zanieczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Dopuszcza się możliwość lokalizacji dodatkowych kanałów deszczowych.
6. Wyznacza się tereny infrastruktury kanalizacyjnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem K.

§ 34. 1. Zaopatrzenie w gaz należy prowadzić z rozdzielczej sieci gazowej w uzgodnieniu 
z  zarządcą  sieci,  zgodnie  z  przepisami  odrębnymi,  przy  zachowaniu  wymaganych  stref 
kontrolowanych.
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2. Dopuszcza się ogrzewanie budynków gazem płynnym z indywidualnych zbiorników, zgodnie  
z przepisami odrębnymi.
3. Wyznacza się tereny do lokalizacji  urządzeń obsługi sieci gazowej  G – tereny infrastruktury 
gazowniczej.

§ 35. 1.Ustala się tereny pasów technicznych infrastruktury o symbolach 81 KX, 137 KX 
o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu,
2.  Dopuszcza  się  utwardzenie,  lokalizację  infrastruktury  technicznej,  chodników,  ścieżek 
rowerowych.
3. Obszar o symbolu 81 KX należy zagospodarować w sposób umożliwiający obsługę techniczną 
sąsiadującego kanału melioracji wodnych.

§ 36. 1.W zakresie zaopatrzenia w ciepło dopuszcza się: 
1) zaopatrzenie w ciepło poprzez przyłączenie do ogólnodostępnej sieci ciepłowniczej,
2) budowę infrastruktury w oparciu o indywidualne lub grupowe źródła ciepła.
2. Zakazuje się stosowania jako źródła energii paliw i urządzeń do ich spalania, które nie spełniają 
wymogów przepisów o ochronie środowiska.

Rozdział 9
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów.

§ 37. 1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 U ustala się przeznaczenie: 
usługi.
2. W ramach funkcji usługowej ustala się: handel detaliczny, usługi rzemieślnicze, usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje, hotelarstwo i gastronomia, gabinety lekarskie.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) wysokość zabudowy: 
a) minimum 2 kondygnacje nadziemne,
b) maksymalnie 14,0m do głównej kalenicy dachu,
c) minimum 8 m, maksymalnie 12,0m do najwyższego, głównego gzymsu,
2)  dachy  strome  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką  w  kolorze 
czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 15°÷30°, zakazuje się stosowania dachów 
wielospadowych bezkalenicowych, dopuszcza się lukarny,
3)  szerokość  elewacji  frontowej  budynków  80%÷100%  szerokości  działki  od  strony  dróg  
o symbolach 117 KDG i 118 KDZ oraz 142 KDW,
4) zakaz realizacji elementów elewacji wystających poza wyznaczoną obowiązującą linię zabudowy 
od strony terenu o symbolu 117 KDG i 142 KDW,
5) dopuszczenie: 
a) utrzymania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejących gabarytach,
b) lokalizowania zabudowy jednokondygnacyjnej o wysokości minimalnej 8,0m, z dopuszczeniem 
dachu  płaskiego,  od  strony  terenów  o  symbolach  118  KDZ  i  142  KDW,  pod  warunkiem 
jednoczesnej realizacji zabudowy od strony terenu o symbolu 117 KDG – ul. Koniawska, wraz  
z dominantami architektonicznymi, o parametrach określonych w ust. 3,
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w obszarze jednej  działki  lokalizację  jednego budynku o funkcji  usługowej,  z  obowiązkiem 
stworzenia jednolitej w formie zwartej zabudowy od strony dróg o symbolach 117 KDG i 118 KDZ 
oraz kształtowania dominant architektonicznych wskazanych na rysunku planu,
2) intensywność zabudowy: 
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a) minimalną 35%,
b) maksymalną 70%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 10%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej: 
1) ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 119 KDZ, poprzez drogę wewnętrzną 
o symbolu 142 KDW,
2) zakazuje się realizacji zjazdu z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 118 KDZ i 117 
KDG.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 700m2.

§  38.  1.Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  2  MW,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi.
2. Ustala się lokalizację funkcji usługowej wyłącznie w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
mieszkalnego.
3. W ramach funkcji usługowej ustala się: 
a)  handel  detaliczny,  usługi  rzemieślnicze,  usługi  administracji,  doradztwa,  biura  i  agencje, 
gastronomia, gabinety lekarskie,
b)  dla  budynków  wpisanych  do  gminnej  ewidencji  zabytków wyłącznie  usługi  biura,  agencje, 
gabinety lekarskie.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 4 kondygnacje nadziemne,
b) 16,0m do głównej kalenicy dachu,
c) 11,0m do najwyższego, głównego gzymsu,
2)  dachy  strome  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką  w  kolorze 
czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 20°÷40°, zakazuje się stosowania dachów 
wielospadowych bezkalenicowych, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 12,0m÷50,0m,
4) dopuszczenie: 
a) utrzymania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w istniejących gabarytach,
b) realizacji przejść i przejazdów bramnych w zwartej zabudowie pierzejowej,
c) realizacji wykuszy, ryzalitów i innych elementów kształtujących elewację.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wielokondygnacyjnych, z obowiązkiem: 
a) stworzenia jednolitej w formie, zwartej pierzei zabudowy od strony dróg o symbolach 117 KDG, 
118 KDZ i 119 KDZ, 
b) kształtowania dominanty architektonicznej wskazanej na rysunku planu,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 25%,
b) maksymalną 60%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 25%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) infrastruktury towarzyszącej zabudowie wielorodzinnej, tj. place zabaw, parkingi, komunikacja 
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wewnętrzna, zieleń towarzysząca,
b) infrastruktury technicznej.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul.  Kobylogórska oraz  z  terenu publicznej  drogi  głównej  o  symbolu  117 KDG –  
ul.  Koniawska,  w  przypadku  połączenia  działek  należy  realizować  tylko  jeden  zjazd  na 
nieruchomość.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1000m2.
8. Ustala się zasady ochrony obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków: budynków przy 
ul. Koniawskiej 7a i Koniawskiej 8, wskazanych na rysunku planu: 
1) zakazuje się rozbudowy, nadbudowy,
2) dopuszcza się przebudowę,
3)  nakazuje  się  zachowanie:  skali,  sposobu  pokrycia  i  geometrii  dachu,  kompozycji  elewacji, 
historycznych wypraw tynkarskich i warstw malarskich, detalu architektonicznego i rzeźbiarskiego, 
stolarki  drzwiowej,  historycznego  układu  otworów  okiennych,  układu  przestrzennego  klatek 
schodowych i ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych.

§ 39. 1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 UO ustala się przeznaczenie: 
usługi oświaty.
2. W ramach wyznaczonej funkcji dopuszcza się: usługi zdrowia, usługi administracji, doradztwa, 
usługi sportu i rekreacji, inne usługi określone w § 14 ust. 1 pkt 3 uchwały.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 4 kondygnacje nadziemne,
b) 14,0m do najwyższego gzymsu,
c) 17,0m do kalenicy,
2) dachy strome dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachówką, innymi materiałami 
drobnowymiarowymi, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 10°÷40°, zakazuje się stosowania 
dachów wielospadowych bezkalenicowych,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej 10,0 m÷60,0 m,
5) dopuszczenie: 
a) utrzymania istniejącego podpiwniczenia w budynkach,
b) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
c) lokalizowania budynków gospodarczych, towarzyszących funkcji podstawowej, o maksymalnej 
powierzchni zabudowy 50,0m2.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 50%,
2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30%,
3) dopuszczenie lokalizowania urządzeń sportowych, obiektów małej architektury,  infrastruktury 
technicznej, komunikacji wewnętrznej, parkingów, zieleni urządzonej,
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul. Kobylogórska.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 13000m2.

§ 40. 1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 P,U ustala się przeznaczenie: 
obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi.
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2. W ramach funkcji ustala się: handel, usługi rzemieślnicze, bazy, wytwórczość, obsługę pojazdów, 
biura, usługi administracji, składowanie, magazynowanie.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 4 kondygnacje nadziemne,
b) 14,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) do kalenicy wynikającą z przyjętego kąta nachylenia głównej połaci dachu,
2)  dachy dwuspadowe symetryczne,  pokryte  blachą,  materiałami  drobnowymiarowymi,  o  kącie 
nachylenia głównych połaci dachu 10°-20°,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej budynków zlokalizowanych od strony terenu o symbolu 117 KDG 
– ul. Koniawska - 25,0m÷50,0m,
5) indywidualną kolorystykę obiektów, za wyjątkiem koloru fioletowego,
6) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) w przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi - możliwość realizacji na dachach 
budynków: instalacji  i  urządzeń klimatyzacyjnych i  wentylacyjnych, doświetli,  innych urządzeń 
technicznych, związanych z obsługą obiektu.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 25%,
b) maksymalną 80%,
2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 5%,
3) dopuszczenie lokalizowania: 
a) komunikacji wewnętrznej,
b) infrastruktury technicznej, ogrodzeń, wag, portierni o maksymalnej powierzchni zabudowy 
20m2, ramp przeładunkowych itp.,
c) obiektów małej architektury.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi głównej o symbolu 117 
KDG – ul. Koniawska.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 3000m2.

§ 41. 1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 E, 9 E, 15 E, 23 E, 50 E, 62 
E, 70 E, 74 E, 83 E, 87 E, 107 E ustala się przeznaczenie: infrastruktura elektroenergetyczna.
2. Ustala się funkcje dopuszczone: 
1) infrastruktura techniczna inna niż elektroenergetyczna,
2)  w  przypadku  braku  realizacji  urządzeń  elektroenergetycznych  lub  innej  infrastruktury 
technicznej: 
a) teren o symbolu 5 E należy włączyć do obszaru o symbolu 4 P,U,
b) teren o symbolu 9 E należy włączyć do obszaru o symbolu 10 MW,
c) teren o symbolu 15 E należy włączyć do obszaru o symbolu 14 KS,
d) teren o symbolu 23 E należy włączyć do obszaru o symbolu 24 ZP,
e) teren o symbolu 50 E należy włączyć do obszaru o symbolu 49 MN,
f) teren o symbolu 62 E należy włączyć do obszaru o symbolu 63 ZP,
g) teren o symbolu 70 E należy włączyć do obszaru o symbolu 71 P,U,
h) teren o symbolu 74 E należy włączyć do obszaru o symbolu 73 U,MN,
i) teren o symbolu 83 E należy włączyć do obszaru o symbolu 85 U,
j) teren o symbolu 87 E należy włączyć do obszaru o symbolu 89 P,U,
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k) teren o symbolu 107 E należy włączyć do obszaru o symbolu 98 ZP,Wm.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) gabaryty zabudowy zgodnie z przyjętą technologią,
2) zakaz zabudowy obiektami małej architektury,
3) dopuszczenie przebudowy i zmiany gabarytów obiektów, wynikających z przyjętej technologii.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) jako formę zabudowy: 
a) stacje transformatorowe słupowe,
b) stacje transformatorowe kontenerowe lub murowane,
2) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd do terenu: 
1) o symbolu 5 E - od publicznej drogi głównej o symbolu 117 KDG – ul. Koniawska, poprzez 
teren o symbolu 4 P,U,
2) o symbolu 9 E - od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 120 KDD – ul. Krótka, poprzez teren 
o symbolu 10 MW,
3) o symbolu 15 E - od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 120 KDD – ul. Zbąszyńska, poprzez 
teren o symbolu 14 KS,
4) o symbolu 23 E - od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 140 KDL – ul. Wiatraczna,
5)  o  symbolu  50  E  i  62  E  -  od  publicznej  drogi  dojazdowej  o  symbolu  124  KDD  –  
ul. Inowrocławska, ul. Gnieźnieńska,
6)  o  symbolu  70  E  i  74  E  -  od  publicznej  drogi  dojazdowej  o  symbolu  123  KDD  –  
ul. Międzychodzka,
7) o symbolu 83 E - od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 119 KDZ – ul. Kobylogórska poprzez 
drogę wewnętrzną o symbolu 134 KDW,
8) o symbolu 87 E - od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 119 KDZ – ul. Kobylogórska, poprzez 
drogę wewnętrzną o symbolu 142 KDW,
9) o symbolu 107 E - od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 123 KDD – ul. Sierakowska i 125 
KDD – ul. Kujawska.
6.  Ustala  się  zasady  ochrony  obiektów  wpisanych  do  gminnej  ewidencji  zabytków:  budynku 
transformatora przy ul. Kobylogórskiej, wskazanego na rysunku planu: 
1) zakazuje się rozbudowy, nadbudowy,
2)  nakazuje  się  zachowanie:  skali,  geometrii  i  sposobu  pokrycia  dachu,  kompozycji  elewacji  
i materiałów wykończenia zewnętrznego.

§  42.  1.Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  6  MW,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi.
2. Ustala się lokalizację funkcji usługowej wyłącznie w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
mieszkalnego.
3. W ramach funkcji usługowej ustala się: handel detaliczny, usługi administracji, doradztwa, biura 
i agencje, usługi gastronomii.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 4 kondygnacje nadziemne,
b) 16,0m do głównej kalenicy dachu,
c) 11,0m do najwyższego gzymsu,
2)  dachy strome  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  z  kalenicą  główną  równoległą  lub 
zbliżoną do równoległości do ul. Koniawskiej, pokryte dachówką w kolorze czerwonym, o kącie 
nachylenia  głównych  połaci  dachu  20°÷40°,  zakazuje  się  stosowania  dachów  wielospadowych 
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bezkalenicowych, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej: 
a) od strony ul. Krótkiej 25,0m÷40,0m,
b) od strony ul. Koniawskiej 70,0m÷90,0m,
4)  dopuszczenie  rozbudowy  i  przebudowy  istniejącego  budynku  na  działce  nr  ewid.  450/1,  
z wykluczeniem nadbudowy.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  lokalizację  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego,  wielokondygnacyjnego,  z  obowiązkiem 
stworzenia jednolitej w formie, zwartej pierzei zabudowy od strony ulic Koniawskiej i Krótkiej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 25%,
b) maksymalną 50%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 25%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) infrastruktury technicznej,
b) infrastruktury towarzyszącej zabudowie wielorodzinnej, tj. place zabaw, parkingi, komunikacja 
wewnętrzna, zieleń towarzysząca.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
120 KDD – ul. Krótka.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1000m2.

§  43.  1.Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  7  MN,  U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.
2. Ustala się lokalizację funkcji usługowej wyłącznie w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
mieszkalnego.
3. W ramach funkcji usługowej ustala się: usługi administracji, doradztwa, biura i agencje, gabinety 
lekarskie.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2)  dachy strome dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  z  kalenicą  główną  równoległą  do  
ul. Krótkiej, pokryte dachówką w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównej połaci dachu 
30°-45°,  zakazuje  się  stosowania  dachów  wielospadowych  bezkalenicowych,  dopuszcza  się 
lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷14,0m,
4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego lub jednego budynku mieszkalno-usługowego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 40%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) zakaz lokalizowania wolno stojących budynków gospodarczych,
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6) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku na granicy działki budowlanej,
b) urządzeń infrastruktury technicznej.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
120 KDD – ul. Krótka.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 400m2.

§ 44. 1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 U,P ustala się przeznaczenie: 
usługi, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.
2. W ramach wyznaczonej funkcji ustala się: handel, usługi rzemieślnicze.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 12,0m do najwyższego gzymsu,
c) do kalenicy wynikającą z przyjętego kąta nachylenia głównej połaci dachu,
2)  dachy dwuspadowe symetryczne,  pokryte  blachą,  materiałami  drobnowymiarowymi,  o  kącie 
nachylenia głównych połaci dachu 10°-20°,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej 24,0m÷30,0m,
5) indywidualną kolorystykę obiektów, za wyjątkiem koloru fioletowego,
6) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) w przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi, możliwość realizacji na dachach 
budynków: instalacji  i  urządzeń klimatyzacyjnych i  wentylacyjnych, doświetli,  innych urządzeń 
technicznych.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 25%,
b) maksymalną 65%,
2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 10%,
3) dopuszczenie lokalizowania: 
a) komunikacji wewnętrznej,
b)  infrastruktury  technicznej,  ogrodzeń,  wag,  portierni  o  maksymalnej  powierzchni  zabudowy 
20m2, ramp przeładunkowych itp.,
c) obiektów małej architektury.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
120 KDD – ul. Krótka.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 4000m2.

§  45.  1.Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  10  MW ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 5 kondygnacji nadziemnych,
b) 14,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 18,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy strome dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachówką, blachodachówką,  
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 20°-35°, dopuszcza się lukarny,
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3) szerokość elewacji frontowej 30,0m÷80,0m.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) lokalizację jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 20%,
b) maksymalną 60%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 20%,
4) dopuszczenie lokalizowania: 
a) infrastruktury technicznej,
b)  infrastruktury  towarzyszącej  zabudowie  wielorodzinnej,  tj.  komunikacja  wewnętrzna,  zieleń 
towarzysząca,
c) innej infrastruktury towarzyszącej zabudowie wielorodzinnej, tj. placów zabaw, parkingów, na 
terenie o symbolu 13 MW,U.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
1) dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 120 KDD – ul. Zbąszyńska,
2) parkowanie pojazdów na terenie o symbolu na rysunku planu 14 KS.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 3700m2.

§  46.  1.Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  11  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką w kolorze czerwonym,  
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°-45°, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷14,0m,
4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków gospodarczych,
6) dopuszczenie lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ - ul. Kobylogórska poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 136 KDW.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 400m2.

§  47.  1.Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  12  MN,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.
2. Ustala się lokalizację funkcji usługowej wyłącznie w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
mieszkalnego.
3.  Ustala  się  funkcję  usługową:  usługi  gastronomii,  handel  detaliczny,  biura,  agencje,  gabinety 
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lekarskie.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
d) 9,0m do najwyższego gzymsu w przypadku budynku z dachem płaskim,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką w kolorze czerwonym,  
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 20°-45°, dopuszcza się lukarny,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷14,0m,
5) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków mieszkalnych,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy  o  spadkach  15°÷30°,  w  takim  przypadku  dopuszcza  się  realizację  dachu 
kopertowego bez kalenicy.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego lub jednego budynku mieszkalno-usługowego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ - ul. Kobylogórska oraz poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 136 KDW.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 400m2.

§  48.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  13  MW,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi - wraz z terenem niezbędnym do 
obsługi.
2. Ustala się lokalizację funkcji usługowej wyłącznie w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
mieszkalnego na działce nr ewid. 462.
3.  W  ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel  detaliczny,  usługi  rzemieślnicze,  usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje, gabinety lekarskie.
4.  W zakresie  kształtowania  zabudowy ustala  się  zachowanie:  gabarytów,  geometrii  i  pokrycia 
dachów oraz szerokości elewacji frontowych.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) intensywność zabudowy: 
a) 100% dla działek zabudowanych budynkami ujętymi w gminnej ewidencji zabytków,
b) dla pozostałego terenu – 4%,
2)  minimalną  powierzchnię  biologicznie  czynną  60%,  za  wyjątkiem  działek  zabudowanych 
budynkami  ujętymi  w  gminnej  ewidencji  zabytków,  dla  których  ustala  się  0%  powierzchni 
biologicznie czynnej,
3) dopuszczenie lokalizowania: 
a) infrastruktury technicznej,
b)  infrastruktury  towarzyszącej  zabudowie  wielorodzinnej,  tj.  place  zabaw,  komunikacja 
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wewnętrzna,  parkingi,  zieleń towarzysząca,  z uwzględnieniem w tym zakresie obsługi terenów  
o symbolach 10 MW i 16 MW.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
1) dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 119 KDZ – ul. Kobylogórska poprzez istniejący 
zjazd oraz publicznej drogi dojazdowej o symbolu 120 KDD – ul. Zbąszyńska, ul. Krótka,
2) obowiązek parkowania pojazdów w obrębie terenu,
3) dopuszczenie obsługi komunikacyjnej terenu o symbolu 17 UO.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 7000m2.
8. Ustala się zasady ochrony obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków: budynków przy 
ul. Krótkiej 10a, 10, 11, 12, 13, 14, ul. Kobylogórskiej 106a, 106, 105, 104, 103, ul. Zbąszyńskiej 
14, 15, 16, 17, 18, wskazanych na rysunku planu: 
1) zakazuje się rozbudowy, nadbudowy,
2) dopuszcza się przebudowę,
3)  nakazuje  się  zachowanie:  kompozycji  elewacji,  historycznych  wypraw tynkarskich  i  warstw 
malarskich, detalu architektonicznego i rzeźbiarskiego, stolarki drzwiowej, historycznego układu 
otworów  okiennych,  układu  przestrzennego  klatek  schodowych  i  ogólnodostępnych  ciągów 
komunikacyjnych.

§ 49. 1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14 KS ustala się przeznaczenie: 
obsługa komunikacji – parkingi terenowe i zespół zabudowy garażowej, dojazdy.
2. Ustala się funkcję dopuszczoną: zieleń urządzona.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy 3,0m,
2) dachy płaskie, jednospadowe, o kącie nachylenia głównej połaci dachu 0°÷5°,
3) szerokość elewacji frontowej 2,8m÷3,5m dla pojedynczego garażu,
4) kolorystykę obiektów jednolitą dla całego zespołu zabudowy garażowej.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) zakaz zabudowy nowymi budynkami,
2) intensywność zabudowy 8%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 10%,
4) dopuszczenie lokalizowania: 
a) infrastruktury technicznej,
b) urządzeń związanych z obsługą parkingu – zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) obiektów małej architektury.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
1) dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 120 KDD – ul. Zbąszyńska,
2) lokalizowanie miejsc postojowych dla terenów o symbolu 10 MW i 16 MW,
3) dojazd do terenów o symbolu 15 E i 16 MW.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 5000m2.

§  50.  1.Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  16  MW ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 5 kondygnacji nadziemnych,
b) 14,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 18,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy strome dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachówką, blachodachówką,  
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o kącie nachylenia głównych połaci dachu 20°-35°, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość najdłuższej elewacji 80,0m.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 25%,
b) maksymalną 50%,
2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 20%,
3) dopuszczenie lokalizowania: 
a) infrastruktury technicznej,
b) infrastruktury towarzyszącej zabudowie wielorodzinnej, tj. place zabaw, parkingi, komunikacja 
wewnętrzna, zieleń towarzysząca,
c) infrastruktury towarzyszącej zabudowie wielorodzinnej na terenie o symbolu 13 MW,U.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
1) dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 120 KDD – ul. Zbąszyńska poprzez teren  
o symbolu 14 KS,
2) lokalizowanie miejsc postojowych na terenie o symbolu 14 KS.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1500m2.

§  51.  1.Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  17  UO ustala  się 
przeznaczenie: usługi oświaty.
2. W ramach wyznaczonej funkcji dopuszcza się: usługi zdrowia, usługi administracji, doradztwa, 
usługi sportu i rekreacji, inne usługi określone w § 14 ust. 1 pkt 3 uchwały.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1)  dla  budynku usług oświaty –  istniejącego przedszkola  szerokość  elewacji  frontowej  14,0m  
z utrzymaniem parametrów i gabarytów zewnętrznych,
2) dla budynku gospodarczego ustala się: 
a)  maksymalną  wysokość  zabudowy  4,0m  do  najwyższego  gzymsu/okapu,  8,0m  do  głównej 
kalenicy dachu, tj. maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
b) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachówką, blachodachówką, o kącie 
nachylenia głównych połaci dachu 20°-45°, dopuszcza się lukarny,
c) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷10,0m.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 35%,
2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 40%,
3) dopuszczenie lokalizowania: 
a)  urządzeń  sportowych,  obiektów  małej  architektury,  infrastruktury  technicznej,  komunikacji 
wewnętrznej, parkingów, zieleni urządzonej,
b) budynków gospodarczych, towarzyszących funkcji podstawowej, o maksymalnej powierzchni 
zabudowy 60,0m2, na warunkach określonych w uchwale.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul. Kobylogórska, poprzez istniejący zjazd lub poprzez teren o symbolu 13 MW,U.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 2500m2.
7. Ustala się zasady ochrony obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków: budynku przy 
ul. Kobylogórskiej 107, wskazanego na rysunku planu: 
1) zakazuje się rozbudowy, nadbudowy,
2) dopuszcza się przebudowę,
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3)  nakazuje  się  zachowanie:  skali,  sposobu  pokrycia  i  geometrii  dachu,  kompozycji  elewacji, 
historycznych wypraw tynkarskich i warstw malarskich, detalu architektonicznego i rzeźbiarskiego, 
stolarki  drzwiowej,  historycznego  układu  otworów  okiennych,  układu  przestrzennego  klatek 
schodowych i ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych,
4) w przypadku remontu dachu, należy przywrócić historyczny sposób krycia połaci dachowych, 
określony na podstawie badań.

§ 52. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18 U ustala się przeznaczenie: 
usługi.
2. W ramach funkcji usługowej ustala się: handel detaliczny, usługi administracji, doradztwa, biura 
i agencje.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 8,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 12,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachówką, blachodachówką, o kącie 
nachylenia głównych połaci dachu 15°-45°, dopuszcza się lukarny,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej 12,0m÷30,0m,
5) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) lokalizację jednego budynku o funkcji usługowej na jednej działce,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 20%,
b) maksymalną 40%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 15%,
4) zakaz lokalizacji dodatkowych wolno stojących budynków gospodarczych,
5)  dopuszczenie  lokalizowania  urządzeń  infrastruktury  technicznej  oraz  obiektów  małej 
architektury.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
120 KDD – ul. Krótka.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1000m2.

§  53.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  19  MW,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – małe domy mieszkalne, usługi.
2. Ustala się lokalizację funkcji usługowej wyłącznie w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
mieszkalnego.
3. W ramach funkcji usługowej ustala się: handel detaliczny, usługi administracji, doradztwa, biura 
i agencje, gabinety lekarskie, usługi rzemiosła.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1)  utrzymanie  parametrów  i  gabarytów  zewnętrznych  dla  budynków  wpisanych  do  gminnej 
ewidencji zabytków,
2)  możliwość  lokalizowania  budynków  gospodarczych  o  maksymalnej  powierzchni  zabudowy 
90m2 oraz maksymalnej wysokości 3,0m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu  
i 5,0m do kalenicy dachu, ustala się stosowanie dachów stromych dwuspadowych symetrycznych, 
kąt nachylenia głównych połaci dachu 15°-35°.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
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1) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 30%,
b) maksymalną 45%,
2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 35%,
3) dopuszczenie: 
a) lokalizowania infrastruktury technicznej,
b) docelowo likwidacji istniejącej zabudowy gospodarczej.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
117 KDG - ul. Koniawska, poprzez istniejące zjazdy.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 700m2.
8. Ustala się zasady ochrony obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków: budynków przy 
ul. Koniawskiej 18b, 19, 20, wskazanych na rysunku planu: 
1) zakazuje się rozbudowy, nadbudowy,
2) dopuszcza się przebudowę,
3)  nakazuje  się  zachowanie:  skali,  sposobu pokrycia  i  geometrii  dachów,  kompozycji  elewacji, 
historycznych wypraw tynkarskich i warstw malarskich, detalu architektonicznego i rzeźbiarskiego, 
stolarki  drzwiowej,  historycznego  układu  otworów  okiennych,  układu  przestrzennego  klatek 
schodowych i ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych,
4) w przypadku prowadzenia prac remontowych w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej należy 
przywrócić w budynkach historyczne podziały stolarki okiennej, a w budynku przy ul. Koniawskiej 
18b przywrócić historyczny formę i kompozycję drewnianych drzwi wejściowych do budynku.

§  54.  1.Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  20  U,MN ustala  się 
przeznaczenie: usługi, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2.  W  ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel  detaliczny,  usługi  rzemieślnicze,  usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje, obsługa pojazdów.
3. Dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
mieszkalnego.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 7,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku o funkcji usługowej: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 8,0m do głównej kalenicy dachu,
3) dla obu typów budynków dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachówką, 
blachodachówką, innymi materiałami drobnowymiarowymi, w kolorze czerwonym, zakazuje się 
stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
4) kąt nachylenia głównych połaci dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych 30°-50°,
b) dla budynków o funkcji usługowej 10°-25°,
5) dopuszczenie dachów płaskich dla budynków o funkcji usługowej,
6) szerokość elewacji frontowej 10,0m÷30,0m,
7) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) utrzymania budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 491, dopuszczenie 
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przebudowy, zakaz rozbudowy i nadbudowy,
c) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
4 pkt 1, 3 i 4, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy,
d) utrzymania obiektów szklarni, bez prawa do rozbudowy i nadbudowy.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki lokalizowanie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno 
stojącego  oraz  jednego  budynku  wolno  stojącego  o  funkcji  usługowej  lub  jednego  budynku 
mieszkalno-usługowego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 50%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 25%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
6.  W  zakresie  obsługi  komunikacyjnej  ustala  się  dojazd  od  publicznych  dróg  dojazdowych  
o symbolach 120 KDD – ul. Krótka i 121 KDD - ul. Miernicza.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 900m2.

§ 55. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21 U ustala się przeznaczenie: 
usługi.
2.  W ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel,  usługi  rzemieślnicze,  usługi  administracji, 
doradztwa, biura i agencje, obsługa pojazdów.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku, wiaty o funkcji usługowej: 
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 7,0m do głównej kalenicy dachu,
2)  dachy  dwuspadowe  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  o  kącie  nachylenia 
głównych połaci dachu 10°÷30°,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej 10,0m÷32,0m,
5) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki budowlanej lokalizowanie maksymalnie jednego budynku o funkcji 
usługowej i wiaty,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 7%,
b) maksymalną 45%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 0%,
4) dopuszczenie lokalizowania: 
a) infrastruktury technicznej,
b) obiektów małej architektury i komunikacji wewnętrznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazdy: 
1) od publicznej drogi głównej o symbolu 117 KDG – ul. Koniawska poprzez istniejący zjazd  
i drogę wewnętrzną o symbolu 139 KDW,
2) od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 140 KDL – ul. Wiatraczna poprzez istniejący zjazd 
i drogę wewnętrzną o symbolu 138 KDW.
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6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 700m2.

§  56.  1.Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  22  MN,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.
2.  W  ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel  detaliczny,  usługi  rzemieślnicze,  usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje.
3. Dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
mieszkalnego.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku o funkcji usługowej: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 4,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 8,0m do głównej kalenicy dachu,
3)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  
w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°-45°, zakazuje się stosowania 
dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
4) dopuszczenie dachów płaskich,
5) szerokość elewacji frontowej 9,0m÷22,0m,
6) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego  wolno 
stojącego oraz jednego budynku o funkcji usługowej lub jednego budynku mieszkalno-usługowego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 35%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
1) dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 140 KDL – ul. Wiatraczna,
2) dopuszczenie lokalizowania miejsc postojowych w formie garaży wbudowanych.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 700m2.

§ 57. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 24 ZP,54 ZP, 63 ZP ustala się 
przeznaczenie: zieleń urządzona – skwery, zieleńce.
2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) zakaz zabudowy budynkami, w tym tymczasowymi,
2) intensywność zabudowy 0%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 70%,
4) dopuszczenie lokalizowania obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej.
3. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: 
1)  do  terenu  o  symbolu  24  ZP  -  od  publicznej  drogi  dojazdowej  o  symbolu  140  KDL –  
ul. Wiatraczna,
2)  do  terenu  o  symbolu  54  ZP  -  od  publicznej  drogi  dojazdowej  o  symbolu  124  KDD  –  
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ul. Inowrocławska,
3)  do  terenu  o  symbolu  63  ZP  -  od  publicznej  drogi  dojazdowej  o  symbolu  124  KDD  –  
ul. Gnieźnieńska, drogi wewnętrznej o symbolu 133 KDW.

§  58.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  25  U,MN ustala  się 
przeznaczenie: usługi, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2.  W  ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel  detaliczny,  usługi  rzemieślnicze,  usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje, obsługa pojazdów,
3. Dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
mieszkalnego.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 7,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku o funkcji usługowej: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 7,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 8,0m do głównej kalenicy dachu,
3) dla obu typów budynków dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachówką, 
blachodachówką, innymi materiałami drobnowymiarowymi, w kolorze czerwonym, zakazuje się 
stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
4) kąt nachylenia głównych połaci dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych 30°-50°,
b) dla budynków o funkcji usługowej 10°-25°,
5) dopuszczenie dachów płaskich dla budynków o funkcji usługowej,
6) szerokość elewacji frontowej 10,0m÷30,0m,
7) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim, przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
4 pkt 1, 3 i 4, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno 
stojącego  oraz  jednego  wolno  stojącego  budynku  o  funkcji  usługowej  lub  jednego  budynku 
mieszkalno-usługowego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 50%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 25%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
140  KDL  –  ul.  Wiatraczna,  drogi  wewnętrznej  o  symbolu  138  KDW,  od  publicznej  drogi 
dojazdowej o symbolu 121 KDD – ul. Miernicza.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 800m2.
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§  59.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  26  U,MN ustala  się 
przeznaczenie: usługi, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2.  W ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel,  usługi  rzemieślnicze,  usługi  administracji, 
doradztwa, biura i agencje, obsługę pojazdów.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku o funkcji usługowej: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 8,0m do głównej kalenicy dachu,
3) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachówką, blachodachówką, innymi 
materiałami  drobnowymiarowymi,  w  kolorze  czerwonym,  zakazuje  się  stosowania  dachów 
kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
4) kąt nachylenia głównych połaci dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych 30°-45°,
b) dla budynków o funkcji usługowej 10°-30°,
5) dopuszczenie dachów płaskich dla budynków o funkcji usługowej,
6) szerokość elewacji frontowej 12,0m÷26,0m,
7) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku wolno stojącego o funkcji usługowej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 55%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 20%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi lokalnej o symbolu 140 
KDL – ul. Wiatraczna poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 138 KDW.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1000m2.

§ 60. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 27 G ustala się przeznaczenie: 
infrastruktura gazownicza.
2. Ustala się funkcje dopuszczone: 
1) infrastruktura techniczna inna niż gazownicza,
2) w przypadku braku realizacji urządzeń gazowniczych lub innej infrastruktury technicznej teren 
należy włączyć do terenu o symbolu 20 U,MN.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) zakaz zabudowy budynkami i obiektami małej architektury,
2) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej.
3) dopuszczenie: 
a) lokalizowania infrastruktury technicznej,
b) lokalizowania obiektów budowlanych związanych z funkcją terenu,
c) przebudowy i zmiany parametrów obiektów istniejących.
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4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd poprzez drogę 121 KDD – ul. Miernicza.

§ 61. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 28 U ustala się przeznaczenie: 
usługi.
2.  W  ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel  detaliczny,  usługi  rzemieślnicze,  usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje, usługi zdrowia, usługi socjalne, dopuszcza się funkcję 
mieszkaniową jako uzupełniającą.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 9,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 12,0m do głównej kalenicy dachu,
2)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  
w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 10°-40°, dopuszcza się lukarny,
3) dopuszcza się dachy płaskie,
4) szerokość elewacji frontowej 20,0m÷28,0m,
5) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki lokalizację maksymalnie jednego budynku wolno stojącego o funkcji 
usługowej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 30%,
b) maksymalną 55%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 15%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej i obiektów małej architektury.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
120 KDD – ul. Krótka.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1000m2.

§  62.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  29  U,MN ustala  się 
przeznaczenie: usługi, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2.  W ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel,  usługi  rzemieślnicze,  usługi  administracji, 
doradztwa, biura i agencje, obsługa pojazdów.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 7,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku o funkcji usługowej: 
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 7,0m do głównej kalenicy dachu,
3) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachówką, blachodachówką, innymi 
materiałami  drobnowymiarowymi,  w  kolorze  czerwonym,  zakazuje  się  stosowania  dachów 
kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
4) kąt nachylenia głównych połaci dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych 30°-50°,
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b) dla budynków o funkcji usługowej 10°-30°,
5) dopuszczenie dachów płaskich dla budynków o funkcji usługowej,
6) szerokość elewacji frontowej 10,0m÷30,0m,
7) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się:
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej  oraz jednego budynku wolno stojącego o funkcji 
usługowej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 20%,
b) maksymalną 50%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 20%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi głównej o symbolu 117 
KDG – ul. Koniawska poprzez istniejący zjazd.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 800m2.

§  63.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  30  MN,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.
2. Dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
mieszkalnego.
3.  W  ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel  detaliczny,  usługi  rzemieślnicze,  usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku o funkcji usługowej: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 4,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 8,0m do głównej kalenicy dachu,
3)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  
w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°-45°, zakazuje się stosowania 
dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
4) szerokość elewacji frontowej 9,0m÷16,0m,
5) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
4 pkt 1 i 3, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego  wolno 
stojącego  oraz  jednego  budynku  wolno  stojącego  o  funkcji  usługowej  lub  jednego  budynku 
mieszkalno-usługowego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
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b) maksymalną 35%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
1) dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 120 KDD – ul. Krótka,
2) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych w formie garaży wbudowanych.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1100m2.

§  64.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  31  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
d) w przypadku budynku z dachem płaskim 9,0m do najwyższego gzymsu,
2) dachy płaskie,
3) dopuszczenie dachów dwuspadowych, wielospadowych, symetrycznych, pokrytych dachówką, 
blachodachówką,  w  kolorze  czerwonym,  o  kącie  nachylenia  głównych  połaci  dachu  20°-45°, 
zakazuje się stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
4) maksymalną szerokość elewacji frontowej 13,0m,
5) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
2 pkt 1 i 3, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  lokalizację  jednego  budynku  mieszkalnego  w  zabudowie  bliźniaczej  lub  jednego  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 25%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych,
6) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
120 KDD - ul. Krótka.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 500m2.

§ 65. 1 .Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32 U ustala się przeznaczenie: 
usługi.
2. W ramach funkcji usługowej ustala się: handel, usługi administracji, doradztwa, biura i agencje, 
usługi rzemieślnicze.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
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b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do głównej kalenicy dachu,
d) w przypadku budynku z dachem płaskim 9,0m do najwyższego gzymsu.
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachówką, blachodachówką, o kącie 
nachylenia głównych połaci dachu 10°-45°, dopuszcza się lukarny,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej 12,0m÷17,0m,
5) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) lokalizację jednego budynku o funkcji usługowej na jednej działce,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 20%,
b) maksymalną 40%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 15%,
4) zakaz lokalizowania dodatkowych wolno stojących budynków gospodarczych,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej i obiektów małej architektury.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
121 KDD – ul. Miernicza.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 900m2.

§  66.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  33  MN,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.
2. Ustala się lokalizację funkcji usługowej wyłącznie w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
mieszkalnego.
3. W ramach funkcji usługowej ustala się: handel detaliczny, usługi administracji, doradztwa, biura 
i agencje, usługi rzemieślnicze, gabinety lekarskie.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 7,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
d) w przypadku budynku z dachem płaskim 9,0m do najwyższego gzymsu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, w tym dachy mansardowe, pokryte dachówką, 
blachodachówką, w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°-45°, dla 
dachu  mansardowego  –  kąt  nachylenia  połaci  głównych  górnych  25°-35°,  dolnych  60°-70°, 
zakazuje się stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 7,0m÷16,0m,
4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej lub jednego budynku mieszkalno-usługowego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 25%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
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5) zakaz lokalizowania budynków gospodarczych,
6) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazdy: od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119  KDZ  –  ul.  Kobylogórska  poprzez  istniejący  zjazd,  od  publicznych  dróg  dojazdowych  
o symbolach 120 KDD - ul. Krótka i 121 KDD - ul. Miernicza.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 900m2.

§ 67. 1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 34 U ustala się przeznaczenie: 
usługi.
2. W ramach funkcji usługowej ustala się: handel detaliczny, usługi administracji, doradztwa, biura 
i agencje, usługi rzemieślnicze.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 7,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 12,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachówką, blachodachówką, o kącie 
nachylenia głównych połaci dachu 20°-45°, dopuszcza się lukarny,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej 12,0m÷30,0m,
5) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) lokalizację jednego budynku o funkcji usługowej na jednej działce,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 20%,
b) maksymalną 40%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 15%,
4) zakaz lokalizacji dodatkowych wolno stojących budynków gospodarczych,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej i obiektów małej architektury.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul. Kobylogórska, publicznej drogi dojazdowej o symbolu 120 KDD – ul. Krótka.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1000m2.

§  68.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  35  U,MN ustala  się 
przeznaczenie: usługi, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2.  W  ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel  detaliczny,  usługi  rzemieślnicze,  usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje, obsługa pojazdów.
3. Dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
mieszkalnego.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 7,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 12,0m do głównej kalenicy dachu,
2) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku o funkcji usługowej: 
a) maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne,
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b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 8,0m do głównej kalenicy dachu,
3) dla obu typów budynków dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachówką, 
blachodachówką, innymi materiałami drobnowymiarowymi, w kolorze czerwonym, zakazuje się 
stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
4) kąt nachylenia głównych połaci dachu: 
a) dla budynków mieszkalnych 30°-50°,
b) dla budynków o funkcji usługowej 10°-25°,
5) dopuszczenie dachów płaskich dla budynków o funkcji usługowej,
6) szerokość elewacji frontowej 10,0m÷15,0m,
7) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku wolno stojącego o funkcji usługowej lub 
jednego budynku mieszkalno-usługowego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 50%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 25%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119  KDZ  –  ul.  Kobylogórska  poprzez  istniejące  zjazdy  lub  od  publicznej  drogi  dojazdowej  
o symbolu 121 KDD – ul. Miernicza.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1000m2.

§ 69. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36 U ustala się przeznaczenie: 
usługi.
2.  W  ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel  detaliczny,  usługi  rzemieślnicze,  usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje, obsługa pojazdów.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 8,0m do głównej kalenicy dachu,
2)  dachy  dwuspadowe  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  innymi  materiałami 
drobnowymiarowymi, w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 10°-25°,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej 10,0m÷18,0m.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki lokalizację maksymalnie jednego budynku wolno stojącego o funkcji 
usługowej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 50%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 20%,
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4) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi lokalnej o symbolu 140 
KDL – ul. Wiatraczna.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 600m2.

§ 70. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 37 U ustala się przeznaczenie: 
usługi.
2. W ramach funkcji usługowej ustala się: handel detaliczny, usługi administracji, doradztwa, biura 
i agencje, usługi określone w § 14 ust. 1 pkt 3 uchwały, usługi rzemieślnicze.
3. Dopuszcza się lokalizację jednego lokalu mieszkalnego wbudowanego w budynek usługowy.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 7,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachówką, blachodachówką, o kącie 
nachylenia głównych połaci dachu 10°-45°, dopuszcza się lukarny,
3) dopuszcza się dachy płaskie,
4) szerokość elewacji frontowej 10,0m÷30,0m,
5) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) lokalizację maksymalnie jednego budynku o funkcji usługowej na jednej działce,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 20%,
b) maksymalną 40%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 15%,
4) zakaz lokalizowania dodatkowych wolno stojących budynków gospodarczych,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej i obiektów małej architektury.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
140 KDL – ul. Wiatraczna, od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 119 KDZ – ul. Kobylogórska, 
poprzez istniejący zjazd.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 600m2.

§  71.  1.Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  38  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
d) w przypadku budynku z dachem płaskim 9,0m do najwyższego gzymsu,
2) dachy płaskie,
3) dopuszczenie dachów dwuspadowych, wielospadowych, symetrycznych, pokrytych dachówką, 
blachodachówką,  w  kolorze  czerwonym,  o  kącie  nachylenia  głównych  połaci  dachu  20°-45°, 
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zakazuje się stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
4) szerokość elewacji frontowej 7,0m÷12,0m,
5) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
2 pkt 1 i 3, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 25%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) zakaz lokalizowania budynków gospodarczych,
6) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
121 KDD - ul. Miernicza.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 700m2.

§ 72. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 39 U ustala się przeznaczenie: 
usługi.
2. W ramach funkcji usługowej ustala się: handel, usługi rzemieślnicze za wyjątkiem warsztatów 
samochodowych, usługi administracji, doradztwa, biura i agencje.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 8,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe symetryczne, pokryte dachówką, blachodachówką, w kolorze czerwonym, 
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 15°-35°,
3) szerokość elewacji frontowej 9,0m÷14,0m.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) na jednej działce budowlanej lokalizację maksymalnie jednego budynku o funkcji usługowej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 50%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 25%,
4) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej i obiektów małej architektury.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi lokalnej o symbolu 140 
KDL – ul. Wiatraczna.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 650m2.

§  73.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  40  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
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a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
d) w przypadku budynku z dachem płaskim 9,0m do najwyższego gzymsu,
2) dachy płaskie,
3) dopuszczenie dachów dwuspadowych, wielospadowych, symetrycznych, pokrytych dachówką, 
blachodachówką,  w  kolorze  czerwonym,  o  kącie  nachylenia  głównych  połaci  dachu  20°-45°, 
zakazuje się stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
4) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷16,0m,
5) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
2 pkt 1 i 3, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy,
c) na działkach o powierzchni powyżej  700m2 lokalizowania jednego budynku gospodarczego  
o maksymalnej powierzchni zabudowy 30m2 oraz maksymalnej wysokości 2,8m do najwyższego 
gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy dachu.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki budowlanej lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie: 
a) lokalizowania budynku gospodarczego na granicy działki budowlanej,
b) lokalizowania infrastruktury technicznej,
c) utrzymania zabudowy bliźniaczej,
d) utrzymania budynków gospodarczych, docelowo jeden obiekt na jednej działce budowlanej.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: 
1) od publicznej drogi głównej o symbolu 117 KDG – ul. Koniawska,
2) od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 119 KDZ – ul. Kobylogórska,
3) od publicznej drogi lokalnej o symbolu 140 KDL - ul. Wiatraczna,
4) od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 122 KDD - ul. Osiedlowa.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych 600m2.

§ 74. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 41 U ustala się przeznaczenie: 
usługi.
2.  W ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel,  usługi  rzemieślnicze,  usługi  administracji, 
doradztwa, biura i agencje.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 8,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe symetryczne, pokryte dachówką, blachodachówką, w kolorze czerwonym, 
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 15°-35°,
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3) szerokość elewacji frontowej 12,0m÷30,0m.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) na jednej działce budowlanej lokalizację maksymalnie jednego budynku o funkcji usługowej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 50%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 20%,
4) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej i obiektów małej architektury.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi głównej o symbolu 117 
KDG – ul. Koniawska, poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 141 KDW.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1200m2.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 7,0m do głównego gzymsu/okapu,
c) 12,0m do głównej kalenicy dachu,
2)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  w  tym  mansardowe,  z  kalenicą  główną 
równoległą do ul. Wiatracznej, pokryte dachówką, blachodachówką, w kolorze czerwonym, o kącie 
nachylenia  głównych  połaci  dachu  30°-45°,  dla  dachu  mansardowego  –  kąt  nachylenia  połaci 
głównych górnych 25°-35°, dolnych 60°-70°, zakazuje się stosowania dachów kopertowych bez 
kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 12,0m÷18,0m,
4) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy budynku mieszkalnego,
b)  lokalizacji  budynku gospodarczo-garażowego o  maksymalnej  powierzchni  zabudowy 120m2 
oraz maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do 
kalenicy dachu, o jednolitej formie architektonicznej z kompleksowym wykończeniem elewacji.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
wielorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczo-garażowego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 20%,
b) maksymalną 35%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb nieruchomości,
5) dopuszczenie: 
a) lokalizowania budynku gospodarczo-garażowego na granicy działki budowlanej,
a) lokalizowania infrastruktury technicznej,
b) docelowo likwidacji istniejącej zabudowy gospodarczej.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi lokalnej o symbolu 140 
KDL - ul. Wiatraczna.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1000m2.

§  76.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  43  MN,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.
2.  W  ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel  detaliczny,  usługi  rzemieślnicze,  usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje.
3. Dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
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mieszkalnego.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 7,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku o funkcji usługowej: 
a)  kondygnacja nadziemna,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 7,0m do głównej kalenicy dachu,
d) w przypadku budynku z dachem płaskim 5,0m do najwyższego gzymsu,
3)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  
w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°-45°, zakazuje się stosowania 
dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
4) dopuszczenie dachów płaskich dla budynku o funkcji usługowej,
5) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷11,0m,
6) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy obiektów.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego  oraz  jednego  budynku  o  funkcji 
usługowej lub jednego budynku mieszkalno-usługowego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 20%,
b) maksymalną 45%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 25%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi lokalnej o symbolu 140 
KDL – ul. Wiatraczna.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 670m2.

§  77.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  44  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
d) w przypadku budynku z dachem płaskim 9,0m do najwyższego gzymsu,
2) dachy płaskie,
3) dopuszczenie dachów dwuspadowych, wielospadowych, symetrycznych, pokrytych dachówką, 
blachodachówką,  w  kolorze  czerwonym,  o  kącie  nachylenia  głównych  połaci  dachu  20°-45°, 
zakazuje się stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
4) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷13,0m,
5) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
2 pkt 1 i 3, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy,
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c)  na  działkach  o  powierzchni  powyżej  700m2  lokalizacji  jednego  budynku  gospodarczego  
o maksymalnej powierzchni zabudowy 28m2 oraz maksymalnej wysokości 2,8m do najwyższego 
gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy dachu.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki budowlanej lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie: 
a) lokalizowania infrastruktury technicznej,
b) utrzymania zabudowy bliźniaczej,
c) utrzymania budynków gospodarczych, docelowo jeden obiekt na jednej działce budowlanej.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi lokalnej o symbolu 140 
KDL - ul. Wiatraczna, od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 122 KDD - ul. Osiedlowa.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 500m2.

§  78.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  45  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Dopuszcza się utrzymanie funkcji usługowej – handel na działce nr ewid. 610.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
d) w przypadku budynku z dachem płaskim 9,0m do najwyższego gzymsu,
2) dachy płaskie,
3) dopuszczenie dachów dwuspadowych, wielospadowych, symetrycznych, pokrytych dachówką, 
blachodachówką,  w  kolorze  czerwonym,  o  kącie  nachylenia  głównych  połaci  dachu  20°-45°, 
zakazuje się stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
4) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷16,0m,
5) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
3 pkt 1 i 3, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy,
c)  na  działkach  o  powierzchni  powyżej  700m2  lokalizacji  jednego  budynku  gospodarczego  
o maksymalnej powierzchni zabudowy 28m2 oraz maksymalnej wysokości 2,8m do najwyższego 
gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy dachu.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki budowlanej lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
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4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie: 
a) lokalizowania budynku gospodarczego na granicy działki budowlanej,
b) lokalizowania infrastruktury technicznej,
c) utrzymania budynków gospodarczych, docelowo jeden obiekt na jednej działce budowlanej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi lokalnej o symbolu 140 
KDL - ul. Wiatraczna, od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 122 KDD - ul. Osiedlowa.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 600m2.

§  79.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  46  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Na działce nr ewid.  551 dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej – handel detaliczny. 
Ustala się lokalizację usług wyłącznie w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku mieszkalnego.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
d) w przypadku budynku z dachem płaskim 9,0m do najwyższego gzymsu,
2) dachy płaskie,
3) dopuszczenie dachów dwuspadowych, wielospadowych, symetrycznych, pokrytych dachówką, 
blachodachówką,  w  kolorze  czerwonym,  o  kącie  nachylenia  głównych  połaci  dachu  20°-45°, 
zakazuje się stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
4) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷16,0m,
5) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
3 pkt 1 i 2, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy,
c)  na  działkach  o  powierzchni  powyżej  700m2  lokalizację  jednego  budynku  gospodarczego  
o maksymalnej powierzchni zabudowy 28m2 oraz maksymalnej wysokości 2,8m do najwyższego 
gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy dachu.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki budowlanej lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego  w  zabudowie  wolno  stojącej,  dla  działki  nr  ewid.  551  –  dopuszczenie 
lokalizowania jednego budynku mieszkalno-usługowego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie: 
a) lokalizowania budynku gospodarczego na granicy działki budowlanej,
b) lokalizowania infrastruktury technicznej,
c) utrzymania zabudowy bliźniaczej,
d) utrzymania budynków gospodarczych, docelowo jeden obiekt na jednej działce budowlanej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
121 KDD – ul. Miernicza, od publicznej drogi lokalnej o symbolu 140 KDL – ul. Wiatraczna.
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6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 500m2.

§  80.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  47  MN,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.
2.  W  ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel  detaliczny,  usługi  rzemieślnicze,  usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje.
3. Dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
mieszkalnego.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 7,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
d) w przypadku budynku z dachem płaskim 9,0m do najwyższego gzymsu,
2) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku o funkcji usługowej: 
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 7,0m do głównej kalenicy dachu,
d) w przypadku budynku z dachem płaskim 5,0m do najwyższego gzymsu,
3)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  
w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°–45°, zakazuje się stosowania 
dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
4) dopuszczenie dachów płaskich,
5) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷16,0m,
6) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
4 pkt 1 i 3, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) lokalizację jednego budynku mieszkalnego wolno stojącego oraz jednego budynku o funkcji 
usługowej lub jednego budynku mieszkalno-usługowego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 20%,
b) maksymalną 45%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 25%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku o funkcji usługowej na granicy terenu,
b) infrastruktury technicznej.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi lokalnej o symbolu 140 
KDL – ul. Wiatraczna.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1000m2.

§  81.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  48  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
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a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2)  dachy  wielospadowe,  dwuspadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  
w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 20°–45°, zakazuje się stosowania 
dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 9,0m÷12,0m,
4) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 28 m2 
oraz maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do 
kalenicy dachu,
5) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy obiektów.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 45%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie: 
a) lokalizowania budynku gospodarczego na granicy działki budowlanej,
b) lokalizowania infrastruktury technicznej,
c) utrzymania zabudowy bliźniaczej.
4.  W  zakresie  obsługi  komunikacyjnej  ustala  się  dojazd  od  publicznych  dróg  dojazdowych  
o symbolach 123 KDD – ul. Sierakowska, 124 KDD – ul. Inowrocławska, ul. Pilska.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 600m2.

§  82.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  49  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Dopuszcza się utrzymanie funkcji usługowej – biura.
3. Dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej wyłącznie w pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku mieszkalnego.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe,  symetryczne,  dla  budynków zlokalizowanych od strony  
ul.  Pilskiej  z  kalenicą  główną  prostopadłą  do  osi  drogi,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  
w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównej połaci dachu 20°–45°, zakazuje się stosowania 
dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷14,0m,
4) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 28m2 
oraz maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do 
kalenicy dachu,
5) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
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jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku gospodarczego na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
6.  W  zakresie  obsługi  komunikacyjnej  ustala  się  dojazd  od  publicznych  dróg  dojazdowych  
o symbolach 124 KDD – ul. Inowrocławska, ul. Pilska.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 700m2.

§  83.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  51  ZD ustala  się 
przeznaczenie: ogrody działkowe.
2. Ustala się funkcje dopuszczone: tereny zieleni urządzonej – skwery, zieleńce, parki, tereny upraw 
sadowniczych, tereny usług sportu i rekreacji – terenowe urządzenia sportowe, place zabaw.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku gospodarczego: 
a) 2,8m do najwyższego gzymsu/okapu,
b) 4,0m do głównej kalenicy dachu,
2)  dachy  dwuspadowe  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  papodachówką,  
w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 20°–35°,
3) szerokość elewacji frontowej 4,0m.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) jako formę zabudowy tymczasowe budynki gospodarcze,
2) zakaz lokalizowania budynków trwale związanych z gruntem,
3) dopuszczenie: 
a) lokalizowania infrastruktury technicznej,
b) nasadzeń zieleni wysokiej,
c) lokalizowania dróg wewnętrznych,
d) lokalizowania parkingów.
5.  W zakresie  obsługi  komunikacyjnej  ustala  się  dojazd:  poprzez  publiczne  drogi  dojazdowe  
o symbolach 123 KDD, 124 KDD.

§  84.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  52  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką w kolorze czerwonym,  
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 20°–45°, zakazuje się stosowania dachów kopertowych 
bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 9,0m÷16,0m,
4) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 25m2 
oraz maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do 
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kalenicy dachu,
5) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
2 pkt 1 i 2, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku gospodarczego na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
4.  W zakresie  obsługi  komunikacyjnej  ustala  się  dojazd:  od  publicznych  dróg  dojazdowych  
o symbolach 124 KDD – ul. Inowrocławska, ul. Wągrowiecka, ul. Toruńska.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 600m2.

§  85.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  53  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką w kolorze czerwonym,  
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 20°–45°, zakazuje się stosowania dachów kopertowych 
bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 9,0m÷16,0m,
4) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 25m2 
oraz maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do 
kalenicy dachu,
5) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
2 pkt 1 i 2, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
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5) dopuszczenie: 
a) lokalizowania budynku gospodarczego na granicy działki budowlanej,
b) lokalizowania infrastruktury technicznej,
c) utrzymania zabudowy bliźniaczej.
4.  W zakresie  obsługi  komunikacyjnej  ustala  się  dojazd:  od  publicznych  dróg  dojazdowych  
o symbolu 124 KDD - ul. Inowrocławska, ul. Wągrowiecka, ul. Toruńska, ul. Gnieźnieńska.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 650m2.

§  86.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  55  MN,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.
2.  W  ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel  detaliczny,  usługi  rzemieślnicze,  usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje, gabinety lekarskie.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 9,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
d) w przypadku budynku z dachem płaskim – 9,0m do najwyższego gzymsu,
2) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku o funkcji usługowej: 
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 4,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 7,0m do głównej kalenicy dachu,
3)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  
w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 20°–30°, zakazuje się stosowania 
dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
4) dopuszczenie dachów płaskich,
5) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷10,0m,
6) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 80m2 
oraz maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do 
kalenicy dachu,
7) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b)  na  istniejącym  budynku  z  dachem płaskim przebudowy dachu  płaskiego  na  dach  dwu  lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
3 pkt 1 i 3, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczego i/lub jednego budynku  
o funkcji usługowej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 40%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku gospodarczego lub budynku o funkcji usługowej na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
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124 KDD – ul. Wągrowiecka.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych 650m2.

§  87.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  56  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką w kolorze czerwonym,  
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 20°–45°, zakazuje się stosowania dachów kopertowych 
bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 9,0m÷16,0m,
4) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 25m2 
oraz maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do 
kalenicy dachu,
5) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
2 pkt 1 i 2, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku gospodarczego na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
4.  W  zakresie  obsługi  komunikacyjnej  ustala  się  dojazd  od  publicznych  dróg  dojazdowych  
o symbolach 124 KDD – ul. Wągrowiecka, ul. Toruńska, ul. Bydgoska.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 600m2.

§  88.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  57  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, dla budynków mieszkalnych położonych przy 
ul. Gnieźnieńskiej i ul. Wągrowieckiej z kalenicą główną równoległą do drogi, pokryte dachówką 
w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 20°–45°, zakazuje się stosowania 
dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
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3) szerokość elewacji frontowej 9,0m÷14,0m,
4) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 25m2 
oraz maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do 
kalenicy dachu,
5) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
2 pkt 1 i 2, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie: 
a) lokalizowania budynku gospodarczego na granicy działki budowlanej,
b) lokalizowania infrastruktury technicznej,
c) utrzymania zabudowy bliźniaczej.
4.  W  zakresie  obsługi  komunikacyjnej  ustala  się  dojazd  od  publicznych  dróg  dojazdowych  
o symbolach 124 KDD – ul. Wągrowiecka, ul. Toruńska, ul. Bydgoska, ul. Gnieźnieńska.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 600m2.

§  89.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  58  MN,U ustala  się 
przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług.
2. W ramach funkcji usługowej ustala się: usługi rzemieślnicze, usługi administracji, doradztwa, 
biura i agencje, gabinety lekarskie, obsługa pojazdów.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 9,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
d) w przypadku budynku z dachem płaskim 9,0m do najwyższego gzymsu,
2)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetrycznych,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  
w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 20°–30°, zakazuje się stosowania 
dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷14,0m,
5)  możliwość  lokalizacji  budynków  gospodarczych  lub  o  funkcji  usługowej  o  maksymalnej 
powierzchni zabudowy 100m2 oraz maksymalnej wysokości 4m do najwyższego gzymsu/okapu 
głównej połaci dachu i 6m do kalenicy dachu,
6) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków mieszkalnych,
b)  na  istniejącym  budynku  z  dachem płaskim przebudowy dachu  płaskiego  na  dach  dwu  lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
3 pkt 1 i 2, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
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4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczego i/lub budynku o funkcji 
usługowej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 40%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku gospodarczego lub budynku o funkcji usługowej na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
124 KDD – ul. Bydgoska.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych 550m2.

§  90.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  59  U,MN ustala  się 
przeznaczenie: usługi, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2.  W ramach funkcji  usługowej  ustala  się:  handel  detaliczny,  za  wyjątkiem stacji  paliw,  usługi 
rzemieślnicze, usługi administracji, doradztwa, biura i agencje, obiekty socjalne, obsługa pojazdów, 
gastronomia.
3. Ustala się lokalizację maksymalnie jednego lokalu mieszkalnego w budynku o funkcji usługowej.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do głównej kalenicy dachu,
2)  dachy  dwuspadowe  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  innymi  materiałami 
drobnowymiarowymi, w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°–45°, 
dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷16,0m,
4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki lokalizację budynku wolno stojącego o funkcji usługowej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 20%,
b) maksymalną 50%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 20%, 
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) zabudowy na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
124 KDD – ul. Gnieźnieńska.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 800m2.

§  91.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  60  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
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2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 3,5m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 8,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe symetryczne, z kalenicą główną równoległą do osi drogi, pokryte dachówką 
w  kolorze  czerwonym,  dla  każdego  budynku  w  zabudowie  bliźniaczej  pokrycie  musi  być 
jednorodne w zakresie rodzaju i koloru dachówki, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 35°–
45°, dopuszcza się lukarny,
3) maksymalną szerokość elewacji frontowej 12,0m,
4)  obowiązek  stosowania  jednolitej  kolorystyki  dla  jednego  całego  budynku  bliźniaczego  
i przyległych budynków gospodarczych,
5)  zakaz  zmiany  formy  i  gabarytów  części  głównej  istniejących  budynków  mieszkalnych  
w zabudowie bliźniaczej,
6) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 35m2 
oraz maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do 
kalenicy dachu, dobudowanych do budynków mieszkalnych,
7) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy obiektów.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki budowlanej lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej lub wolno stojącej oraz jednego budynku gospodarczego 
połączonego z budynkiem mieszkalnym,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 25%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) obowiązek utrzymania istniejącego charakteru zabudowy bliźniaczej przy ul. Gnieźnieńskiej,
6) dopuszczenie: 
a) lokalizowania zabudowy na granicy działki budowlanej,
b) lokalizowania infrastruktury technicznej,
c) utrzymania zabudowy gospodarczej zlokalizowanej poza wyznaczonymi liniami zabudowy, do 
czasu ewentualnej jej likwidacji.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
124 KDD – ul. Gnieźnieńska, drogi wewnętrznej o symbolu 133 KDW.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 600m2.

§  92.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  61  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 4,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do głównej kalenicy dachu,
2)  dachy  dwuspadowe  symetryczne,  z  kalenicą  główną  równoległą  do  ul.  Gnieźnieńskiej  
i ul. Kujawskiej, pokryte dachówką w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci 
dachu 35°–45°, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 9,0m÷14,0m,
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4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy obiektów.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) zakaz lokalizowania budynków gospodarczych,
6) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
124 KDD – ul. Gnieźnieńska poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 133 KDW, od publicznej drogi 
dojazdowej o symbolu 124 KDD i teren o symbolu 63 ZP, od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul. Kobylogórska.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 900m2.

§  93.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  64  MW ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – małe domy mieszkalne.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 8,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 14,0m do głównej kalenicy dachu,
2)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  w  tym  mansardowe,  pokryte  dachówką  
w  kolorze  czerwonym,  o  kącie  nachylenia  głównych  połaci  dachu  35°–45°,  dla  dachu 
mansardowego – kąt nachylenia połaci głównych górnych 25°-35°, dolnych 60°-70°, dopuszcza się 
lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 18,0m÷24,0m,
4) możliwość lokalizacji budynku gospodarczo–garażowego o jednolitej formie architektonicznej, 
z  kompleksowym wykończeniem elewacji,  o  maksymalnej  powierzchni  zabudowy 100m2 oraz 
maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy 
dachu, na budynku gospodarczo–garażowym dopuszcza się realizację dachu płaskiego,
5) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy obiektu.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki budowlanej lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczo–garażowego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 25%,
b) maksymalną 40%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb nieruchomości,
5) dopuszczenie: 
a) lokalizowania budynku gospodarczo-garażowego na granicy działki budowlanej,
b) lokalizowania infrastruktury technicznej,
c) docelowo likwidacji istniejącej zabudowy gospodarczej.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
124 KDD – ul. Gnieźnieńska.
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5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1000m2.

§  94.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  65  MN,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.
2. W ramach funkcji usługowej ustala się: usługi rzemieślnicze, usługi administracji, doradztwa, 
biura i agencje, gabinety lekarskie, handel detaliczny.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 9,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
d) w przypadku budynku z dachem płaskim 9,0m do najwyższego gzymsu,
2)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  
w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 20°–30°, zakazuje się stosowania 
dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷11,0m,
5) możliwość lokalizacji budynku gospodarczego lub budynku o funkcji usługowej o maksymalnej 
powierzchni  zabudowy 60m2 oraz  maksymalnej  wysokości  4m do najwyższego  gzymsu/okapu 
głównej połaci dachu i 6m do kalenicy dachu,
6) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b)  na  istniejącym  budynku  z  dachem płaskim przebudowy dachu  płaskiego  na  dach  dwu  lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
3 pkt 1 i 2, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczego i/lub jednego budynku  
o funkcji usługowej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 40%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku gospodarczego lub budynku o funkcji usługowej na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul. Kobylogórska poprzez istniejący zjazd.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 900m2.

§  95.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  66  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2.  Na działce  nr  ewid.  219 dopuszcza  się  lokalizowanie  funkcji  usługowej  – usługi  rzemiosła, 
wbudowanej w pierwszą kondygnację nadziemną budynku mieszkalnego.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
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b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, dla budynków mieszkalnych położonych przy 
ul. Gnieźnieńskiej i ul. Wągrowieckiej z kalenicą główną równoległą do drogi, pokryte dachówką, 
blachodachówką,  w  kolorze  czerwonym,  o  kącie  nachylenia  głównych  połaci  dachu  20°–45°, 
zakazuje się stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 9,0m÷16,0m,
4) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 25m2 
oraz maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do 
kalenicy dachu,
5) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
3 pkt 1 i 2, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
4. W zakresie zagospodarwania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczego, dla działki nr ewid. 219 – 
dopuszczenie lokalizowania jednego budynku mieszkalno-usługowego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku gospodarczego n granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119  KDZ  –  ul.  Kobylogórska  poprzez  istniejące  zjazdy,  od  publicznych  dróg  dojazdowych  
o symbolu 124 KDD – ul. Gnieźnieńska, ul. Bydgoska, ul. Wągrowiecka.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 700m2.

§  96.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  67  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Dopuszcza się: 
1) utrzymanie funkcji usługowej – usługi rzemiosła na działkach nr ewid. 243 i 244, w obecnych 
gabarytach,
2) utrzymanie zabudowy bliźniaczej i wielorodzinnej.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  w  tym  mansardowe,  dla  budynków 
mieszkalnych położonych przy ul. Wągrowieckiej z kalenicą główną równoległą do drogi, pokryte 
dachówką,  blachodachówką,  w kolorze czerwonym,  o kącie  nachylenia  głównych połaci  dachu 
20°–45°, dla dachu mansardowego – kąt nachylenia połaci głównych górnych 25°-35°, dolnych 
60°-70°, zakazuje się stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
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3) szerokość elewacji frontowej 9,0m÷16,0m,
4) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 25m2 
oraz maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do 
kalenicy dachu,
5) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków mieszkalnych,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
3 pkt 1 i 2, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku gospodarczego na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul. Kobylogórska poprzez istniejące zjazdy i drogę wewnętrzną o symbolu 132 KDW, 
od publicznych dróg dojazdowych o symbolach 124 KDD – ul. Wągrowiecka, ul. Bydgoska, 123 
KDD – ul. Międzychodzka.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 700m2.

§  97.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  68  MN,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.
2.  W ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel,  usługi  rzemieślnicze,  usługi  administracji, 
doradztwa, biura i agencje, uprawy ogrodnicze szklarniowe.
3. Dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
mieszkalnego.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku o funkcji usługowej: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 9,0m do głównej kalenicy dachu,
3)  maksymalną  wysokość  zabudowy  dla  budynku  szklarni  6,0m  do  najwyższego  punktu 
konstrukcji, dotyczy to również tymczasowych tuneli foliowych,
4) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, dla szklarni i tuneli foliowych dopuszcza się 
dachy powłokowe, pokryte dachówką, blachodachówką, innymi materiałami drobnowymiarowymi, 
w kolorze  czerwonym,  za  wyjątkiem szklarni  i  tuneli  foliowych,  o  kącie  nachylenia  głównych 
połaci dachu 30°–45°, dla szklarni - 10°–40°, zakazuje się stosowania dachów kopertowych bez 
kalenicy, dopuszcza się lukarny,
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5) szerokość elewacji frontowej 14,0m÷20,0m,
6) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b)  na  istniejącym  budynku  z  dachem płaskim przebudowy dachu  płaskiego  na  dach  dwu  lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
4 pkt 1 i 3, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego  wolno 
stojącego  oraz  jednego  budynku  wolno  stojącego  o  funkcji  usługowej,  za  wyjątkiem szklarni  
i tuneli foliowych lub jednego budynku mieszkalno-usługowego,
2) intensywność zabudowy dla budynków: 
a) minimalną 20%,
b) maksymalną 50%,
3) intensywność zabudowy dla szklarni i tuneli foliowych maksymalnie 60%,
4) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30%,
5) zapewnienie dojazdu w głąb nieruchomości,
6)  dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej,  w tym instalacji  solarnych na własne 
potrzeby.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
1) dojazd od publicznych dróg dojazdowych o symbolach 123 KDD – ul. Międzychodzka, 124 
KDD – ul. Bydgoska,
2) dopuszczenie lokalizowania miejsc postojowych w formie garaży wbudowanych.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 2000m2.

§  98.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  69  R,ZP,Wm ustala  się 
przeznaczenie: rolne, zieleń urządzona, urządzenia melioracji wodnych.
2. Ustala się funkcje dopuszczone: ciągi pieszo–rowerowe, usługi sportu i  rekreacji,  urządzenia 
wodne,  w  tym  budowle  przeciwpowodziowe,  kanały,  zbiorniki  wodne,  inne  budowle 
hydrotechniczne.
3.  W zakresie  przeznaczenia  rolnego  ustala  się  formy zagospodarowania  terenu:  sadownictwo, 
warzywnictwo, hodowla roślin ozdobnych.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1)  maksymalną  wysokość  zabudowy  zgodnie  z  technologią  urządzeń  przeciwpowodziowych  
i melioracji wodnych,
2) dachy dwuspadowe, symetryczne, pokryte dachówką w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia 
głównych połaci dachu 15°–40°,
3) szerokość elewacji frontowej zgodnie z technologią urządzeń hydrotechnicznych.
5. W zakresie zagospodarowania terenu: 
1) ustala się zakaz zabudowy budynkami, za wyjątkiem budynków związanych z wykonywaniem 
zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz szklarni i tuneli szklarniowych,
2) zakazuje się zabudowy innymi budynkami tymczasowymi,
3)  ustala  się  intensywność  zabudowy zgodnie  z  technologią  urządzeń  przeciwpowodziowych  
i melioracji wodnych,
4) dopuszczenie: 
a) lokalizowania infrastruktury technicznej,
b) lokalizowania obiektów małej architektury,
c) nasadzenia zieleni wysokiej w pasie o szerokości 20,0m na granicy z terenami o symbolach 71 
P,U i 85 U.
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6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
1) dojazd: od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 119 KDZ – ul. Kobylogórska poprzez drogi 
wewnętrzne  o  symbolu  134  KDW,  92  KDW  i  teren  o  symbolu  85  U,  od  publicznej  drogi 
dojazdowej o symbolu 123 KDD i teren o symbolu 71 P,U,
2)obowiązek lokalizowania minimum 5 miejsc postojowych, w formie parkingu terenowego – do 
realizacji po zlokalizowaniu funkcji wymagających parkowania pojazdów.

§  99.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  71  P,U ustala  się 
przeznaczenie: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi.
2. W ramach wyznaczonej funkcji ustala się: handel hurtowy, usługi rzemieślnicze, bazy, obsługa 
pojazdów, składowanie, magazynowanie, wytwórczość.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 10,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
b) do kalenicy wynikającą z przyjętego kąta nachylenia głównej połaci dachu,
2)  dachy dwuspadowe symetryczne,  pokryte  blachą,  materiałami  drobnowymiarowymi,  o  kącie 
nachylenia głównych połaci dachu 5°–20°,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej 40,0m÷170,0m,
5) indywidualną kolorystykę elewacji obiektów,
6) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b)  w  przypadkach  uzasadnionych  względami  technologicznymi  lokalizowania  na  dachach 
budynków: instalacji  i  urządzeń klimatyzacyjnych i  wentylacyjnych, doświetli,  innych urządzeń 
technicznych.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) jako formę zabudowy budynki o charakterze usługowym, produkcyjnym,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 30%,
b) maksymalną 60%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 10%,
4) dopuszczenie lokalizowania: 
a) komunikacji wewnętrznej,
b)  infrastruktury  technicznej,  ogrodzeń,  wag,  portierni  o  maksymalnej  powierzchni  zabudowy 
20m2, ramp przeładunkowych itp.,
c) obiektów małej architektury.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
123 KDD – ul. Międzychodzka, od drogi wewnętrznej o symbolu 131 KDW.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 3500m2.

§  100.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  72  P,U ustala  się 
przeznaczenie: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi.
2.  W  ramach  wyznaczonej  funkcji  ustala  się:  handel  hurtowy,  usługi  rzemieślnicze,  bazy, 
wytwórczość, obsługa pojazdów, składowanie, magazynowanie.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 10,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
b) do kalenicy wynikającą z przyjętego kąta nachylenia głównej połaci dachu,
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2)  dachy dwuspadowe symetryczne,  pokryte  blachą,  materiałami  drobnowymiarowymi,  o  kącie 
nachylenia głównych połaci dachu 5°–20°,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej 40,0m÷90,0m,
5) indywidualną kolorystykę elewacji obiektów,
6) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b)  w  przypadkach  uzasadnionych  względami  technologicznymi  lokalizowania  na  dachach 
budynków: instalacji  i  urządzeń klimatyzacyjnych i  wentylacyjnych, doświetli,  innych urządzeń 
technicznych.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) jako formę zabudowy budynki o charakterze usługowym, produkcyjnym,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 30%,
b) maksymalną 60%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 10%,
4) dopuszczenie lokalizowania: 
a) komunikacji wewnętrznej,
b) urządzeń infrastruktury technicznej, ogrodzeń, wag, portierni o maksymalnej powierzchni 
zabudowy 20m2, ramp przeładukowych itp.,
c) obiektów małej architektury.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
123 KDD – ul. Międzychodzka, dopuszcza się dojazd od drogi wewnętrznej o symbolu 131 KDW.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1500m2.

§  101.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  73  U,MN ustala  się 
przeznaczenie: usługi, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2.  W ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel,  usługi  rzemieślnicze,  usługi  administracji, 
doradztwa, biura i agencje.
3. Ustala się lokalizację maksymalnie 5 lokali mieszkalnych w budynku o funkcji usługowej.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe symetryczne, pokryte dachówką, blachodachówką, w kolorze czerwonym, 
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 25°–40°, dopuszcza się lukarny,
3) minimalną szerokość elewacji frontowej 10,0m, maksymalną – zgodnie z rysunkiem planu,
4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) lokalizację maksymalnie jednego budynku,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 20%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) zabudowy na granicy działki budowlanej,
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b) infrastruktury technicznej,
c) obiektów małej architektury.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
123 KDD – ul. Międzychodzka, od drogi wewnętrznej o symbolu 131 KDW.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 700m2.

§  102.  1.Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  75  MN,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa, usługi.
2.  W ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel,  usługi  rzemieślnicze,  usługi  administracji, 
doradztwa, biura i agencje, gabinety lekarskie, obsługa pojazdów.
3.  Ustala  się  w  zakresie  funkcji  mieszkaniowej  lokalizację  maksymalnie  jednego  lokalu 
mieszkalnego wbudowanego w budynek wolno stojący o funkcji usługowej lub jednego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na jednej wydzielonej działce budowlanej,
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku o funkcji usługowej lub mieszkalno-usługowego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 8,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) do kalenicy wynikającą z przyjętego kąta nachylenia głównej połaci dachu,
2) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do głównej kalenicy dachu,
3)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  
w kolorze czerwonym,
4) kąt nachylenia głównych połaci dachu: 
a) dla budynku o funkcji usługowej 15°–45°,
b) dla budynku mieszkalnego 35°–45°,
5) szerokość elewacji frontowej 15,0m÷18,0m.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki lokalizację maksymalnie jednego budynku wolno stojącego o funkcji 
usługowej lub mieszkalno-usługowej i budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 25%,
b) maksymalną 50%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania zabudowy na granicy z terenami o symbolach 82 U i 71 P,U,
6) dopuszczenie lokalizowania: 
a) komunikacji wewnętrznej,
b) obiektów małej architektury,
c) infrastruktury technicznej.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul. Kobylogórska poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 134 KDW.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych 2000m2.

§  103.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  76  MN,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.
2. Ustala się lokalizację funkcji usługowej wyłącznie w pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 
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mieszkalnego.
3.  W  ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel  detaliczny,  usługi  rzemieślnicze,  usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje, gabinety lekarskie.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 7,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachówką, blachodachówką, innymi 
materiałami  drobnowymiarowymi,  w  kolorze  czerwonym,  o  kącie  nachylenia  głównych  połaci 
dachu 30°–45°, zakazuje się stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 12,0m÷20,0m.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalno–usługowego 
wolno stojącego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 20%,
b) maksymalną 40%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 40%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul. Kobylogórska poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 134 KDW.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 2000m2.

§  104.  1.Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  77  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 6,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
d) w przypadku budynku z dachem płaskim 9,0m do najwyższego gzymsu,
2) dachy dwuspadowe symetryczne, pokryte dachówką, blachodachówką, w kolorze czerwonym, 
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 35°–45°,dopuszcza się lukarny,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷10,0m,
5) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 28m2 
oraz maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do 
kalenicy dachu,
6) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
2 pkt 1 i 2, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczego,
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2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb nieruchomości,
5) dopuszczenie: 
a) lokalizowania budynku gospodarczego na granicy działki budowlanej,
b) utrzymania zabudowy bliźniaczej,
c) lokalizowania infrastruktury technicznej.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
123 KDD – ul. Międzychodzka.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 800m2.

§  105.  1.Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  78  MW ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – małe domy mieszkalne.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 7,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 12,0m do głównej kalenicy dachu,
2)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  w  tym  mansardowe,  pokryte  dachówką  
w  kolorze  czerwonym,  o  kącie  nachylenia  głównych  połaci  dachu  35°–45°,  dla  dachu 
mansardowego – kąt nachylenia połaci głównych - górnych 25°-35°, dolnych 60°-70°, zakazuje się 
stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 10,0m÷15,0m,
4) możliwość lokalizacji budynku gospodarczo–garażowego o jednolitej formie architektonicznej  
z  kompleksowym  wykończeniem  elewacji,  o  maksymalnej  powierzchni  zabudowy  80m2  oraz 
maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do kalenicy 
dachu.
5) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy obiektów.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
wielorodzinnego  oraz  jednego  budynku  gospodarczo–garażowego  do  obsługi  wszystkich  lokali 
mieszkalnych,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 35%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30%,
4) zapewnienie możliwości przejazdu w głąb nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku gospodarczo–garażowego na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
123 KDD – ul. Międzychodzka.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 800m2.

§  106.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  79  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
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2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 7,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  z  kalenicą  główną  równoległą  do  
ul. Kobylogórskiej, pokryte dachówką w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci 
dachu 35°–45°, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 7,0m÷12,0m,
4) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 35m2 
oraz maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do 
kalenicy dachu,
5) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwuspadowy 
o spadkach 35°÷45°, dopuszcza się lukarny.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 15%,
b) maksymalną 35%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 45%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb nieruchomości,
5) dopuszczenie: 
a) lokalizowania budynku gospodarczego na granicy działki budowlanej,
b) utrzymania zabudowy bliźniaczej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
c) lokalizowania infrastruktury technicznej.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul. Kobylogórska poprzez istniejące zjazdy na nieruchomości, od drogi wewnętrznej  
o symbolu 134 KDW.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 650m2.

§ 107. 1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 80 U ustala się przeznaczenie: 
usługi.
2.  W ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel,  usługi  rzemieślnicze,  usługi  administracji, 
doradztwa, biura i agencje, obsługa pojazdów.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 8,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) do kalenicy wynikającą z przyjętego kąta nachylenia głównej połaci dachu,
2)  dachy  dwuspadowe  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  innymi  materiałami 
drobnowymiarowymi, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 10°–30°,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej: 
a) od ul. Kobylogórskiej 40,0m÷50,0m,
b) od drogi o symbolu 134 KDW 20,0m÷45,0m,
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5) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki lokalizację maksymalnie jednego budynku wolno stojącego o funkcji 
usługowej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 35%,
b) maksymalną 55%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 10%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb nieruchomości,
5) zakaz lokalizacji wolno stojących budynków gospodarczych,
6) dopuszczenie lokalizowania: 
a) infrastruktury technicznej,
b) obiektów małej architektury.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul. Kobylogórska poprzez istniejący zjazd, od drogi wewnętrznej o symbolu 134 KDW.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 3000m2.

§  108.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  82  U ustala  się 
przeznaczenie: usługi.
2.  W ramach wyznaczonej  funkcji  ustala  się:  handel,  usługi  rzemieślnicze,  usługi administracji, 
doradztwa, biura i agencje, obsługa pojazdów.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 8,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) do kalenicy wynikającą z przyjętego kąta nachylenia głównej połaci dachu,
2)  dachy  dwuspadowe  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  innymi  materiałami 
drobnowymiarowymi, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 10°–30°,
3) szerokość elewacji frontowej maksymalnie 28,0 m,
4) indywidualną kolorystykę elewacji obiektów.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki lokalizację maksymalnie jednego budynku,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 30%,
b) maksymalną 70%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 15%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) komunikacji wewnętrznej,
b) obiektów małej architektury,
c) infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul. Kobylogórska poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 134 KDW.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 2000m2.

§  109.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  84  P,U ustala  się 
przeznaczenie: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi.
2.  W ramach wyznaczonej  funkcji  ustala  się:  handel,  usługi  rzemieślnicze,  bazy,  wytwórczość, 
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obsługa pojazdów, składowanie, magazynowanie.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 9,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
b) do kalenicy wynikającą z przyjętego kąta nachylenia głównej połaci dachu,
2)  dachy dwuspadowe symetryczne,  pokryte  blachą,  materiałami  drobnowymiarowymi,  o  kącie 
nachylenia głównych połaci dachu 10°–20°,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej 20,0m÷50,0m,
5) indywidualną kolorystykę elewacji obiektów,
6) dopuszczenie: 
a)  w  przypadkach  uzasadnionych  względami  technologicznymi  lokalizowania  na  dachach 
budynków: instalacji  i  urządzeń klimatyzacyjnych i  wentylacyjnych, doświetli,  innych urządzeń 
technicznych,
b) przebudowy obiektów.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki lokalizację maksymalnie jednego budynku o charakterze usługowym, 
produkcyjnym,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 30%,
b) maksymalną 60%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 0%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) komunikacji wewnętrznej,
b)  infrastruktury  technicznej,  ogrodzeń,  wag,  portierni  o  maksymalnej  powierzchni  zabudowy 
20m2, ramp przeładunkowych itp.,
c) obiektów małej architektury.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul. Kobylogórska poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 92 KDW.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 3000m2.

§ 110. 1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 85 U ustala się przeznaczenie: 
usługi.
2.  W ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel,  usługi  rzemieślnicze,  usługi  administracji, 
doradztwa,  biura  i  agencje,  obsługa  pojazdów,  usługi  hotelarskie,  usługi  gastronomii,  gabinety 
lekarskie, usługi turystyki i sportu.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 10,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
b) do kalenicy wynikającą z przyjętego kąta nachylenia głównej połaci dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachówką, blachodachówką, innymi 
materiałami drobnowymiarowymi, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 10°–30°,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej 15,0m÷100,0m,
5) indywidualną kolorystykę elewacji obiektów.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) intensywność zabudowy: 
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a) minimalną 10%,
b) maksymalną 50%,
2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30%,
3) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości oraz do terenu o symbolu 69 R,ZP,Wm,
4) dopuszczenie lokalizowania: 
a) komunikacji wewnętrznej,
b) obiektów małej architektury,
c) infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul. Kobylogórska poprzez drogi wewnętrzne o symbolach 92 KDW, 134 KDW.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 3500m2.

§  111.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  86  T,  94  T ustala  się 
przeznaczenie: infrastruktura telekomunikacyjna.
2. Ustala się funkcje dopuszczone: 
1) infrastruktura techniczna inna niż telekomunikacyjna,
2)  w  przypadku  braku  lokalizacji  urządzeń  telekomunikacyjnych  lub  innej  infrastruktury 
technicznej tereny należy włączyć do terenu o symbolu 93 P,U.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) formę zabudowy w zależności od przyjętej technologii – obiekty kontenerowe, wieżowe,
2) zakaz zabudowy budynkami i obiektami małej architektury,
3) dopuszczenie: 
a) lokalizowania obiektów budowlanych związanych z funkcją terenu,
b)  lokalizowania  obiektów  wieżowych  wkomponowanych  w  układ  urbanistyczny  i  krajobraz 
miejski, o wysokości dobieranej indywidualnie do każdego obiektu,
c) przebudowy i zmiany parametrów obiektów.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) zakaz nasadzeń zieleni wysokiej,
2) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul. Kobylogórska poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 135 KDW i teren o symbolu 93 
P,U.

§  112.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  88  P,U ustala  się 
przeznaczenie: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi.
2. W ramach wyznaczonej  funkcji ustala się:  handel,  usługi rzemieślnicze,  wytwórczość,  usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje, składowanie, magazynowanie.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 9,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) do kalenicy wynikającą z przyjętego kąta nachylenia głównej połaci dachu,
2) wysokość minimalną 7,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
3) dachy dwuspadowe, symetryczne, dla budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy  
z  terenem  o  symbolu  142  KDW  z  kalenicą  równoległą  lub  zbliżoną  do  równoległości  do  
ul.  Kobylogórskiej,  pokryte  dachówką,  innymi  materiałami  drobnowymiarowymi,  o  kącie 
nachylenia głównych połaci dachu 10°–30°,
4) dopuszczenie dachów płaskich,

96



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8 (217)/2013

5) obowiązek stworzenia zwartej pierzei zabudowy od strony drogi wewnętrznej o symbolu 142 
KDW, łączna szerokość elewacji frontowej maksymalnie 50,0m,
6) indywidualną kolorystykę elewacji obiektów,
7)  w  przypadku  realizacji  jednego  obiektu  budowlanego  na  kilku  działkach  obowiązek 
kompleksowego  rozwiązania  konstrukcyjno–architektonicznego,  bez  uwidaczniania  podziału  na 
działki w elewacji tego budynku,
8) obowiązek kształtowania elewacji frontowej budynków od strony drogi wewnętrznej o symbolu 
142  KDW w nawiązaniu  do  elewacji  budynku  zlokalizowanego  na  działce  nr  ewid.  360/1  –  
ul. Kobylogórska 2, objętego gminną ewidencją zabytków.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki lokalizację maksymalnie jednego budynku,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 12%,
b) maksymalną 100%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 0%,
4) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektów,
b) lokalizowania komunikacji wewnętrznej.
5. Realizacja inwestycji w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału po stronie odpowietrznej  
będzie  możliwa  po  uzyskaniu  zgody  marszałka  województwa  –  zgodnie  z  przepisami  Prawa 
wodnego.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul. Kobylogórska poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 142 KDW.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 900m2.

§  113.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  89  P,U ustala  się 
przeznaczenie: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi.
2. W ramach wyznaczonej  funkcji ustala się:  handel,  usługi rzemieślnicze,  wytwórczość,  usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje, obsługa pojazdów, składowanie, magazynowanie.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy 9,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
2) dachy płaskie, pokryte papą z posypką mineralną lub kruszywem, warunek nie dotyczy doświetli,
3) maksymalną szerokość elewacji frontowej 130,0m,
4) zachowanie dominanty wysokościowej – komina fabrycznego na budynku ujętym w gminnej 
ewidencji zabytków,
5) dopuszczenie: 
a)  utrzymania  zabudowy  w  istniejących  gabarytach,  do  czasu  zagospodarowania  zgodnie  
z ustaleniami uchwały,
b)  w  przypadkach  uzasadnionych  względami  technologicznymi  lokalizowania  na  dachach 
budynków: instalacji  i  urządzeń klimatyzacyjnych i  wentylacyjnych, doświetli,  innych urządzeń 
technicznych, nie dotyczy to budynku objętego ochroną konserwatorską.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) jako formę zabudowy budynki o charakterze usługowym, przemysłowym,
2) intensywność zabudowy:
a) minimalną 40%,
b) maksymalną 60%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 20%.
5. Realizacja inwestycji w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału po stronie odpowietrznej  
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będzie  możliwa  po  uzyskaniu  zgody  marszałka  województwa  –  zgodnie  z  przepisami  Prawa 
wodnego.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 
119 KDZ – ul. Kobylogórska poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 92 KDW.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 3000m2.
8. Ustala się zasady ochrony obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków – budynku przy 
ul. Kobylogórskiej 2, wskazanego na rysunku planu: 
1) zakazuje się rozbudowy, nadbudowy,
2) dopuszcza się przebudowę,
3)  nakazuje  się  zachowanie:  skali,  geometrii  i  sposobu  pokrycia  dachu,  kompozycji  elewacji, 
historycznych wypraw tynkarskich i warstw malarskich, detalu architektonicznego.

§ 114. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 90 ZP,Wm, 91 ZP,Wm, 98 
ZP,Wm ustala się przeznaczenie: zieleń urządzona, urządzenia melioracji wodnych.
2. Ustala się funkcje dopuszczone: urządzenia wodne, w tym budowle przeciwpowodziowe, kanały, 
zbiorniki wodne, inne urządzenia hydrotechniczne.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1)  zakaz  zabudowy budynkami,  w  tym  tymczasowymi,  za  wyjątkiem budynków  związanych  
z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,
2)  maksymalną  wysokość  zabudowy  zgodnie  z  technologią  urządzeń  przeciwpowodziowych, 
hydrotechnicznych,
3) dachy dwuspadowe, pokryte dachówką w kolorze czerwonym, o kącie  nachylenia głównych 
połaci dachu 15°–40°.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) intensywność zabudowy zgodnie z technologią urządzeń hydrotechnicznych,
2) zakaz lokalizowania miejsc postojowych, za wyjątkiem terenu o symbolu 90 ZP,Wm, w którym 
dopuszcza się lokalizowanie parkingu,
3) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
5. Realizacja inwestycji w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału po stronie odpowietrznej  
będzie  możliwa  po  uzyskaniu  zgody  marszałka  województwa  –  zgodnie  z  przepisami  Prawa 
wodnego.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd do terenu: 
1) o symbolu 90 ZP,Wm – od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 119 KDZ – ul. Kobylogórska 
poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 92 KDW i teren 89 P,U oraz 115 Wm,
2) o symbolu 91 ZP,Wm – od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 119 KDZ – ul. Kobylogórska 
poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 92 KDW oraz teren o symbolu 115 Wm,
3) o symbolu 98 ZP,Wm – od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 123 KDD – ul. Sierakowska 
poprzez drogi wewnętrzne o symbolach 126–130 KDW, poprzez teren o symbolu 114 Wm, od 
publicznej drogi dojazdowej o symbolu 125 KDD – ul. Kujawska.

§  115.  1.Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  93  P,U ustala  się 
przeznaczenie: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi.
2. W ramach wyznaczonej  funkcji ustala się:  handel,  usługi rzemieślnicze,  wytwórczość,  usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje, obsługa pojazdów, bazy, składowanie, magazynowanie.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 8,0m do najwyższego gzymsu/okapu,

98



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8 (217)/2013

c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) obowiązek lokalizacji obiektów o wysokości minimalnej 7,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
3) dachy płaskie,
4)ndopuszczenie  dachów  dwuspadowych  symetrycznych,  pokrytych  blachą,  materiałami 
drobnowymiarowymi, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 10°–25°,
5)nszerokość elewacji frontowej 12,0m÷110,0m dla obiektu realizowanego na kilku wydzielonych 
działkach budowlanych,
6) indywidualną kolorystykę elewacji obiektów,
7)  w  przypadku  realizacji  jednego  obiektu  budowlanego  na  kilku  działkach  obowiązek 
kompleksowego  rozwiązania  konstrukcyjno–architektonicznego,  bez  uwidaczniania  podziału  na 
działki w elewacji budynku,
8) dopuszczenie: 
a) utrzymanie obiektów budowlanych z możliwością przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,
b)  w  przypadkach  uzasadnionych  względami  technologicznymi  lokalizowania  na  dachach 
budynków: instalacji  i  urządzeń klimatyzacyjnych i  wentylacyjnych, doświetli,  innych urządzeń 
technicznych.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki lokalizację maksymalnie dwóch budynków o charakterze usługowym, 
produkcyjnym,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 20%,
b) maksymalną 70%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 10%,
4) dopuszczenie lokalizowania: 
a) zabudowy na granicy działki budowlanej,
b) komunikacji wewnętrznej,
c) infrastruktury technicznej, ogrodzeń, wag, portierni o maksymalnej powierzchni zabudowy 
20m2, ramp przeładunkowych itp.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej: 
1) ustala się dojazd od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 119 KDZ – ul. Kobylogórska poprzez 
istniejące zjazdy, od dróg wewnętrznych o symbolach 92 KDW, 135 KDW,
2) zakazuje się organizacji nowych zjazdów od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 119 KDZ – 
ul. Kobylogórska.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 3000m2.

§ 116. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  95 P,U, 96 P,U ustala się 
przeznaczenie: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, usługi.
2. W ramach wyznaczonej  funkcji ustala się:  handel,  usługi rzemieślnicze,  wytwórczość,  usługi 
administracji,  doradztwa,  biura  i  agencje,  obiekty  socjalne,  bazy,  parkingi,  składowanie, 
magazynowanie.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 8,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dla terenu o symbolu 95 P,U obowiązek lokalizacji obiektów o wysokości minimalnej 7,0m do 
najwyższego gzymsu/okapu dla obiektów zlokalizowanych od strony ul. Kobylogórskiej,
3)  dachy dwuspadowe symetryczne,  pokryte  blachą,  materiałami  drobnowymiarowymi,  o  kącie 
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nachylenia głównych połaci dachu 10°–25°,
4) dopuszczenie dachów płaskich,
5) szerokość elewacji frontowej 14,0m÷70,0m dla obiektu realizowanego na kilku wydzielonych 
działkach budowlanych,
6) indywidualną kolorystykę elewacji obiektów,
7)  w  przypadku  realizacji  jednego  obiektu  budowlanego  na  kilku  działkach  obowiązek 
kompleksowego  rozwiązania  konstrukcyjno–architektonicznego,  bez  uwidaczniania  podziału  na 
działki w elewacji budynku,
8) dopuszczenie: 
a) utrzymania obiektów budowlanych z możliwością przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,
b)  w  przypadkach  uzasadnionych  względami  technologicznymi  lokalizowania  na  dachach 
budynków: instalacji  i  urządzeń klimatyzacyjnych i  wentylacyjnych, doświetli,  innych urządzeń 
technicznych.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) w obszarze jednej działki lokalizację maksymalnie jednego budynku o charakterze usługowym, 
produkcyjnym,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 30%,
b) maksymalną 80%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 0%,
4) dopuszczenie lokalizowania: 
a) zabudowy na granicy działki budowlanej,
b)  infrastruktury  technicznej,  ogrodzeń,  wag,  portierni  o  maksymalnej  powierzchni  zabudowy 
20m2, ramp przeładunkowych itp.,
c) obiektów małej architektury.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej: 
1) ustala się dojazd do terenu od publicznej drogi zbiorczej o symbolu 119 KDZ – ul. Kobylogórska 
poprzez istniejące zjazdy, od dróg wewnętrznych o symbolach 134 KDW, 135 KDW,
2) dla  terenu o  symbolu  95 P,U zakazuje  się  organizacji  nowych zjazdów od publicznej  drogi 
zbiorczej o symbolu 119 KDZ – ul. Kobylogórska.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1000m2.

§  117.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  97  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 3 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 11,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe, symetryczne, pokryte dachówką w kolorze czerwonym lub 
brązowym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°–45°, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 15,0m÷36,0m,
4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy obiektów.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 5%,
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b) maksymalną 15%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 70%,
4) zakaz lokalizowania budynków gospodarczych,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
123 KDD – ul. Sierakowska poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 130 KDW.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 7000m2.

§  118.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  99  R,ZP,ZD ustala  się 
przeznaczenie: rolne, zieleń urządzona, ogrody działkowe.
2.  Ustala  się  funkcje  dopuszczone:  tereny  użytków  zielonych  –  łąki,  pastwiska,  tereny  upraw 
ogrodniczych i sadowniczych.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1)  zakaz  zabudowy  budynkami,  w  tym  budynkami  tymczasowymi  i  nietrwale  związanymi  
z gruntem,
2)  zakaz  lokalizacji  obiektów związanych z  chowem i  hodowlą  zwierząt  oraz  szklarni  i  tuneli 
foliowych o powierzchni powyżej 4,0m2.
4. W zakresie zagospodarowania terenu dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
123 KDD – ul. Sierakowska poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 130 KDW.

§  119.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  100  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką w kolorze czerwonym,  
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°–45°, zakazuje się stosowania dachów kopertowych 
bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷18,0m,
4) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 28m2 
oraz maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do 
kalenicy dachu,
5) dla działek nr ewid. 40, 39, 38, 37 dopuszcza się budowę budynku na dwóch działkach – zgodnie 
z rysunkiem planu.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizacje  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 25%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
123 KDD – ul. Sierakowska.
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5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 800m2.

§  120.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  101  MN,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.
2.  W ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel,  usługi  rzemieślnicze,  usługi  administracji, 
doradztwa, biura i agencje, obsługa pojazdów.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do głównej kalenicy dachu,
2) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku o funkcji usługowej: 
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 4,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 6,0m do głównej kalenicy dachu,
3)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  
w kolorze czerwonym, zakazuje się stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się 
lukarny,
4) kąt nachylenia głównych połaci dachu: 
a) dla budynku mieszkalnego 30°–50°,
b) dla budynku służącego prowadzeniu działalności gospodarczej 10°–20°,
5) szerokość elewacji frontowej 9,0m÷18,0m,
6) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów. 
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku o funkcji usługowej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 40%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
123 KDD – ul. Sierakowska.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1000m2.

§  121.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  102  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką w kolorze czerwonym,  
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°–45°, zakazuje się stosowania dachów kopertowych 
bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷18,0m,
4)  możliwość  lokalizowania  budynków  gospodarczych  o  maksymalnej  powierzchni  zabudowy 
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28m2 oraz maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m 
do kalenicy dachu,
5) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 25%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
4. Realizacja inwestycji w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału po stronie odpowietrznej  
będzie  możliwa  po  uzyskaniu  zgody  marszałka  województwa  –  zgodnie  z  przepisami  Prawa 
wodnego.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
123 KDD – ul. Sierakowska, od drogi wewnętrznej o symbolu 129 KDW.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 700m2.

§  122.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  103  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką w kolorze czerwonym,  
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°–45°, zakazuje się stosowania dachów kopertowych 
bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷16,0m,
4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 25%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych,
5) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
6) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
4. Realizacja inwestycji w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału po stronie odpowietrznej  
będzie  możliwa  po  uzyskaniu  zgody  marszałka  województwa  –  zgodnie  z  przepisami  Prawa 
wodnego.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
123 KDD – ul. Sierakowska, od dróg wewnętrznych o symbolach 129 KDW, 128 KDW.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 600m2.
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§  123.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  104  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką w kolorze czerwonym,  
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°–45°, zakazuje się stosowania dachów kopertowych 
bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷18,0m,
4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 25%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
4. Realizacja inwestycji w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału po stronie odpowietrznej  
będzie  możliwa  po  uzyskaniu  zgody  marszałka  województwa  –  zgodnie  z  przepisami  Prawa 
wodnego.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
123 KDD – ul. Sierakowska, od dróg wewnętrznych o symbolach 128 KDW, 127 KDW.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 800m2.

§  124.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  105  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką w kolorze czerwonym,  
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°–45°, zakazuje się stosowania dachów kopertowych 
bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷18,0m.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 25%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zakaz lokalizowania budynków gospodarczych,
5) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
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6) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
4. Realizacja inwestycji w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału po stronie odpowietrznej  
będzie  możliwa  po  uzyskaniu  zgody  marszałka  województwa  –  zgodnie  z  przepisami  Prawa 
wodnego.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
123 KDD – ul. Sierakowska, od dróg wewnętrznych o symbolach 127 KDW, 126 KDW.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 600m2.

§  125.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  106  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką w kolorze czerwonym,  
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°–45°, zakazuje się stosowania dachów kopertowych 
bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷18,0m.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 25%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku gospodarczego na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
4. Realizacja inwestycji w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału po stronie odpowietrznej  
będzie  możliwa  po  uzyskaniu  zgody  marszałka  województwa  –  zgodnie  z  przepisami  Prawa 
wodnego.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
123 KDD – ul. Sierakowska, od drogi wewnętrznej o symbolu 126 KDW.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1100m2.

§  126.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  108  MN ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1 )maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe, wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką w kolorze czerwonym,  
o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°–50°, zakazuje się stosowania dachów kopertowych 
bez kalenicy, dopuszcza się lukarny,
3) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷20,0m,
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4) możliwość lokalizacji budynków gospodarczych o maksymalnej powierzchni zabudowy 30m2 
oraz maksymalnej wysokości 3m do najwyższego gzymsu/okapu głównej połaci dachu i 5m do 
kalenicy dachu,
5) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
b) na istniejących budynkach z dachem płaskim przebudowy dachu płaskiego na dach dwu lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
2 pkt 1 i 2, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy,
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku gospodarczego, dopuszcza się realizację 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budynku bliźniaczego na działkach nr ewid. 79, 
80 i 84,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 25%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 50%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie: 
a) lokalizowania budynku gospodarczego na granicy działki budowlanej,
b) lokalizowania infrastruktury technicznej,
c) utrzymania zabudowy bliźniaczej.
4.  W zakresie  obsługi  komunikacyjnej  ustala  się  dojazd:  od  publicznych  dróg  dojazdowych  
o symbolach 123 KDD – ul. Sierakowska, 125 KDD – ul. Kujawska, 124 KDD – ul. Pilska.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 600m2.

§  127.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  109  MN,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.
2.  W  ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel  detaliczny,  usługi  rzemieślnicze,  usługi 
administracji, doradztwa, biura i agencje, obsługa pojazdów.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do głównej kalenicy dachu,
2) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku o funkcji usługowej: 
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 4,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 6,0m do głównej kalenicy dachu,
3)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  
w kolorze czerwonym, zakazuje się stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się 
lukarny,
4) kąt nachylenia głównych połaci dachu: 
a) dla budynku mieszkalnego 30°–50°,
b) dla budynku służącego prowadzeniu działalności gospodarczej 10°–20°,
5) szerokość elewacji frontowej 9,0m÷15,0m,
6) dopuszczenie: 
a) przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów,
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b)  na  istniejącym  budynku  z  dachem płaskim przebudowy dachu  płaskiego  na  dach  dwu  lub 
czterospadowy o spadkach 15°÷30°, bez konieczności zachowania parametrów określonych w ust. 
3 pkt 1 i 3, w takim przypadku dopuszcza się realizację dachu kopertowego bez kalenicy.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku o funkcji usługowej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 40%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku o funkcji usługowej na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
123 KDD – ul. Sierakowska.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1100m2.

§  128.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  110  MN,U ustala  się 
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.
2. W ramach funkcji usługowej ustala się: handel detaliczny, usługi administracji, doradztwa, biura 
i agencje, gabinety lekarskie, usługi rzemieślnicze.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku mieszkalnego: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do głównej kalenicy dachu,
2) maksymalną wysokość zabudowy dla budynku o funkcji usługowej: 
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 4,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 6,0m do głównej kalenicy dachu,
b) 4,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 6,0m do głównej kalenicy dachu,
3)  dachy  dwuspadowe,  wielospadowe,  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  
w kolorze czerwonym, zakazuje się stosowania dachów kopertowych bez kalenicy, dopuszcza się 
lukarny,
4) kąt nachylenia głównych połaci dachu: 
a) dla budynku mieszkalnego 30°–50°,
b) dla budynku służącego prowadzeniu działalności gospodarczej 10°–20°,
5) szerokość elewacji frontowej 9,0m÷15,0m,
6) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  maksymalnie  jednego  budynku  mieszkalnego 
jednorodzinnego wolno stojącego oraz jednego budynku o funkcji usługowej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 10%,
b) maksymalną 30%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 40%,
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4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) budynku o funkcji usługowej na granicy działki budowlanej,
b) infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
125 KDD – ul. Kujawska.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 900m2.

§  129.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  111  U,MN ustala  się 
przeznaczenie: usługi, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2.  Ustala  się  w  zakresie  funkcji  mieszkaniowej  lokalizację  maksymalnie  jednego  lokalu 
mieszkalnego wbudowanego w budynek o funkcji usługowej na jednej działce.
3.  W ramach  funkcji  usługowej  ustala  się:  handel,  usługi  rzemieślnicze,  usługi  administracji, 
doradztwa, biura i agencje.
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 2 kondygnacje nadziemne,
b) 5,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 10,0m do głównej kalenicy dachu,
2) dachy dwuspadowe symetryczne, dachy jednospadowe, pokryte dachówką, blachodachówką,  
w kolorze czerwonym, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 20°–45°,
3) szerokość elewacji frontowej 8,0m÷11,0m,
4) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów.
5. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1)  w  obszarze  jednej  działki  lokalizację  budynku  wolno  stojącego  lub  bliźniaczego,  o  funkcji 
usługowej, z lokalem mieszkalnym,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 25%,
b) maksymalną 50%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 20%,
4) zapewnienie dojazdu w głąb każdej nieruchomości,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) infrastruktury technicznej,
b) obiektów małej architektury.
6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
124 KDD – ul. Pilska.
7. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 500m2.

§  130.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  112  U ustala  się 
przeznaczenie: usługi.
2. W ramach funkcji usługowej ustala się: handel detaliczny, usługi administracji, doradztwa, biura 
i agencje, gastronomia.
3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 1 kondygnacja nadziemna,
b) 3,0m do najwyższego gzymsu/okapu,
c) 6,0m do głównej kalenicy dachu,
2)  dachy  dwuspadowe  symetryczne,  pokryte  dachówką,  blachodachówką,  o  kącie  nachylenia 
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głównych połaci dachu 15°–30°,
3) dopuszczenie dachów płaskich,
4) szerokość elewacji frontowej 3,0m÷5,0m.
4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) lokalizację jednego budynku wolno stojącego o funkcji usługowej,
2) intensywność zabudowy: 
a) minimalną 25%,
b) maksymalną 50%,
3) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 30%,
4) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury technicznej.
5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: od publicznej drogi dojazdowej o symbolu 
124 KDD – ul. Pilska, 123 KDD – ul. Sierakowska.
6. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 500m2.

§ 131. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  113 R,ZN,Wm ustala się 
przeznaczenie: rolne, objęte formami ochrony przyrody, urządzenia melioracji wodnych.
2. Ustala się funkcje dopuszczone: tereny użytków zielonych – łąki, tereny usług sportu i rekreacji – 
łąki  rekreacyjne,  zbiorniki  wodne,  służące  racjonalnej  gospodarce  wodnej  i  celom 
przeciwpowodziowym, ścieżki rowerowe.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) zakaz zabudowy budynkami i obiektami małej architektury,
2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną 100%,
3) zakaz lokalizowania miejsc postojowych,
4) gospodarowanie terenem zgodnie z przepisami i zasadami przyjętymi dla obszaru szczególnego 
zagrożenia powodzią, obszarów sieci Natura 2000 oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu,
5) dopuszczenie lokalizowania: 
a) urządzeń wodnych, w tym budowli przeciwpowodziowych, hydrotechnicznych,
b) niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 130 
KDW, drogę publiczną o symbolu 125 KDD – ul. Kujawska, poprzez teren o symbolu 114 Wm.

§  132.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  114  Wm ustala  się 
przeznaczenie: urządzenia melioracji wodnych – wał przeciwpowodziowy.
2. Ustala się funkcję dopuszczoną: ciąg pieszo–rowerowy.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) zakaz zabudowy obiektami budowlanymi,
2) obowiązek utrzymania strategicznej drogi wewnętrznej na koronie wałów wraz ze zjazdami na 
tereny sąsiednie o symbolu 113 R,ZN,Wm, 91 ZP,Wm, 69 R,ZP,Wm.
4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd: poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 130 
KDW, od drogi publicznej o symbolu 125 KDD – ul. Kujawska.

§  133.  1  .Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  115  Wm ustala  się 
przeznaczenie: urządzenia melioracji wodnych.
2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) zakaz zabudowy obiektami budowlanymi,
2) zakaz nasadzeń zieleni niskiej, za wyjątkiem darni stabilizującej nasypy.
3. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się: 
1) dojazd do terenu poprzez drogę wewnętrzną o symbolu 92 KDW,
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2) dojazd na koronę wału przeciwpowodziowego,
3) zapewnienie dojazdu do terenu o symbolu 91 ZP,Wm i 90 ZP,Wm.

§  134.  1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  116  K ustala  się 
przeznaczenie: infrastruktura kanalizacyjna.
2. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się dojazd do terenu od publicznej drogi zbiorczej  
o symbolu 119 KDZ – ul. Kobylogórska.

Rozdział 10
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu.

§  135.  1.Obszary,  dla  których  plan  ustala  inne  przeznaczenie  niż  istniejące,  mogą  być 
wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami 
uchwały.
2.  Na  terenach,  dla  których  plan  przewiduje  inne  niż  dotychczasowe  użytkowanie  mogą  być 
budowane obiekty tymczasowe, jeżeli ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania 
gruntów  lub  obiekty,  które  będą  mogły  być  adaptowane  do  przyszłego,  zgodnego  z  planem, 
użytkowania. Lokalizacja tych obiektów winna odbywać się zgodnie z ustaleniami uchwały.

Rozdział 11
Stawki procentowe.

§ 136 Ustala się 30%–ową stawkę, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art.36 ust.4 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dział 3
Przepisy końcowe

§ 137 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§ 138 Uchwała wchodzi w życie  po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVII/638/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz.647 z późn. zm.), art.7 ust.1 pkt 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
8  marca  1990r.o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z  2013r.,  poz.594),  w  związku  z  uwagami 
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wniesionymi  do  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  
Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem Ulgi, 
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga, co następuje:

§ 1 Postanawia się w części nie uwzględnić uwagi zgłoszonej w dniu 10 maja 2013r. przez 
Inter-Sicherheits-Service Sp. z o.o., w zakresie przeznaczenia terenu 90 ZP,Wm – tereny zieleni 
urządzonej, tereny urządzeń melioracji wodnych na P,U – tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów, tereny usług.

Uzasadnienie:  Złożona  uwaga  jest  w  istocie  wnioskiem  do  projektu  planu  złożonymi  po 
wyznaczonym ustawowym terminie,  który upłynął dnia 31 marca 2011r.  W projekcie planu, na 
terenie 90 ZP,Wm, przewidziano realizację strategicznych inwestycji służących ochronie terenów 
objętych  opracowaniem  przed  podtopieniami  wynikającymi  z  przesiąków  przez  wały 
przeciwpowodziowe  wód  powodziowych  rzeki  Warty.  Na  przedmiotowym terenie  znajdują  się 
urządzenia  i  sieci  melioracyjne,  pozwalające  na  odprowadzenie  wód  opadowych  z  terenu 
wnioskodawcy. Projektowane zagospodarowanie ma na celu zapewnienie ochrony przed powodzią i 
podtopieniami całej dzielnicy. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, w odległości 
50m od stopy wałów przeciwpowodziowych nie powinny być lokalizowane żadne inwestycje nie 
służące ochronie przeciwpowodziowej. Na ewentualne odstępstwa od tego przepisu zgodę może 
wyrazić Marszałek województwa, co zostało uwzględnione w zapisach planu.

§ 2 Postanawia się w części nie uwzględnić uwagi zgłoszonej w dniu 14 maja 2013r. przez 
Pana Zbigniewa Głuchego, w zakresie zmiany wielkości współczynnika parkingowego dla terenu 
1 U - tereny usług.

Uzasadnienie:  Złożona  uwaga  jest  w  istocie  wnioskiem  do  projektu  planu  złożonymi  po 
wyznaczonym ustawowym terminie,  który upłynął  dnia  31  marca  2011r.  Ustalone  w projekcie 
planu miejscowego współczynniki parkingowe określone są na podstawie przyjętych standardów, 
obowiązujących dla obszaru całego miasta. Przyjęty dla terenu 1 U współczynnik jest możliwy do 
realizacji i nie ma potrzeby stosowania odstępstw od przyjętych przez Miasto standardów.

§ 3 Postanawia się w całości nie uwzględnić uwagi zgłoszonej w dniu 18 kwietnia 2013r. 
przez  Panią  Katarzynę  Gamalczyk  –  przedstawiciela  spółki  Gamaplast,  w  zakresie 
przekwalifikowania drogi wewnętrznej na drogę publiczną, w celu dodatkowego skomunikowania 
z drogą publiczną nieruchomości, będącej własnością spółki Gamaplast.

Uzasadnienie: Droga wewnętrzna, będąca przedmiotem uwagi, stanowi własność prywatną i służy 
skomunikowaniu terenów prywatnych. Spółka Gamaplast posiada dojazd do swoich nieruchomości 
od drogi publicznej o symbolu 123 KDD (działka nr ewidencyjny 11-43). W tym przypadku wykup 
gruntów  i  budowa  nowej  drogi  dojazdowej  do  terenu  wnioskodawcy  nie  leży  w  interesie 
ekonomicznym Miasta.

§  4  Pozostałe  uwagi,  będące  faktycznie  zgłoszonymi  po  terminie  wnioskami,  zostały 
uwzględnione  przez  Prezydenta  Miasta,  zgodnie  z  art.  17  pkt  13  ustawy  o  planowaniu  i 
zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez wprowadzenie zmian do projektu planu.
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVII/638/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013r.

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 miasta 

Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem Ulgi

Na  podstawie  art.  20  ust.1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647.), art.7 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 
8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 216 ust.2 
pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze 
zm.), Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego rozstrzyga, co następuje:

§ 1 Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy są:
a) finansowane przez Miasto: 
- budowa wodociągu,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
b) finansowane przez inwestora zewnętrznego: 
- budowa sieci gazowej.

§ 2 Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy i finansowanych przez Miasto, wymienionych w pkt.1 lit. a, odbywać się będzie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§  3  Określa  się  zasady  finansowania  wymienionych  inwestycji  należących  do  zadań 
własnych  gminy,  zgodnie  z  przepisami  o  finansach  publicznych,  z  możliwością  wykorzystania 
środków z:
a) budżetu miasta, zgodnie z uchwałą budżetową,
b) kredytów i pożyczek,
c) obligacji komunalnych,
d) środków pomocowych,
e) udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu o odrębne porozumienia.

§ 4 Nabycie gruntów pod budowę sieci infrastruktury technicznej może zostać zrealizowane 
poprzez zamianę na inny grunt o zrównoważonej wartości.

§  5  Nie  określa  się  szczegółowego  harmonogramu  realizacji  wyżej  wymienionych 
inwestycji.
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Poz. 2581

UchwałaNR LVII/639/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie utworzenia Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U.z 2013 poz.594 ze zm.), art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o  gospodarce  komunalnej  (t.j.  Dz.U.  z  2011  Nr  45  poz.236  ze  zm.),  oraz  §1  ust.1  Uchwały  
Nr XXII/242/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia 
zasad wnoszenia, cofania i  zbywania udziałów i akcji  przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
zmienionej Uchwałą Nr LXI/698/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 listopada 2005 r. 
uchwala się co następuje:

§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. wyraża zgodę na utworzenie spółki prowadzonej pod firmą 
"Gorzowski  Ośrodek  Technologiczny  Park  Naukowo-Przemysłowy  spółka  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością" z siedzibą w Gorzowie Wlkp., o kapitale zakładowym w wysokości 25 000,00 
zł (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzielącym się na 5 (pięć) udziałów po 5 000,00 (pięć tysięcy) 
złotych każdy.

§ 2 Udziały w kapitale zakładowym objęte zostają w następujący sposób:
1)  Miasto  Gorzów  Wlkp.  obejmuje  jeden  udział  o  wartości  5  000,00  (pięć  tysięcy)  złotych 
pokrywając go gotówką,
2) Zakład Utylizacji  Odpadów Sp. z o.o.  obejmuje 2 (dwa) udziały po 5 000,00 (pięć tysięcy) 
złotych każdy, o łącznej wartości 10 000,00 (dziesięć tysięcy) złotych, pokrywając je gotówką,
3)  Państwowa Wyższa  Szkoła Zawodowa obejmuje 1 (jeden)  udział  o  wartości  5  000,00 (pięć 
tysięcy) złotych pokrywając go gotówką,
4) Stowarzyszenie Lubuski Klaster Metalowy obejmuje 1 (jeden) udział o wartości 5 000,00 (pięć 
tysięcy) złotych pokrywając go gotówką.

§  3  Podstawowym  celem  spółki  będzie  wyszukiwanie  oraz  weryfikacja  innowacyjnych 
technologii w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi, prowadzenie badań  
i  prac  rozwojowych  oraz  komercjalizacja  nowatorskich  rozwiązań,  poprzez  kreowanie  nowych 
podmiotów gospodarczych, w których spółka będzie obejmowała udziały kapitałowe.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
JerzySobolewski
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Poz. 2582

UchwałaNR LVII/640/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1 Miasto Gorzów Wlkp. przystępuje do współdziałania z Gminami: Bogdaniec, Deszczno, 
Kłodawa i Santok w sprawie realizacji wspólnych działań w ramach instrumentu finansowego Unii 
Europejskiej  –  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  Miejskiego  Obszaru  Funkcjonalnego 
Gorzowa Wlkp.

§ 2 Miasto Gorzów Wlkp. będzie pełnić rolę organizatora procesu zarządzania zadaniami 
dotyczącymi  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  oraz  wspólnej  reprezentacji  Gmin 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

§ 3 Zakres wspólnego przedsięwzięcia określony zostanie w odrębnym porozumieniu.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski

Poz. 2583

UchwałaNR LVII/641/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013 r.

zmieniąca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2013 
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art.219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
(t.  j.  Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XL/456/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r.  
w  sprawie  ustalenia  jednostkowych  stawek  dotacji  przedmiotowej  na  rok  2013  dla  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  zmienionej  uchwałą  Nr  XLVI/537/2013  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 marca 2013r. wprowadza się zmianę polegającą na tym, że 
załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski

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

Poz. 2584

UchwałaNR LVII/642/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art.13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1  Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  odwołania  darowizny  na  rzecz  Akademii 
Wychwania  Fizycznego  im.  Eugeniusza  Piaseckiego  w  Poznaniu,  nieruchomości  położonej  
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 73, obejmującej działkę gruntu Nr 1245/2 o pow. 3.594m², 
zabudowanej halą sportową o pow. użytkowej 1.070,7m².

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski

Poz. 2585

UchwałaNR LVII/643/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.), art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami  (t.j.  Dz.U.  z  2010r.  Nr  102,  poz.651  ze  zm.)  oraz  §5  ust.1  uchwały  
Nr LXXVII/1199/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 80 poz.1070),  zmienionej 
uchwałą Nr XXVI/258/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012r. (Dz. Urz. Woj. 
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Lubuskiego z 2012r. poz.631) uchwala się, co następuje: 

§ 1 Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Elżbietą 
Rafalską  umowy  najmu  lokalu  użytkowego  o  pow.23,48m²  usytuowanego  w  budynku  przy 
ul.Hawelańskiej  5  z  przeznaczeniem  na  biuro  poselskie  -  na  czas  sprawowania  mandatu 
poselskiego.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
JerzySobolewski

Poz. 2586

Uchwała NR LVII/644/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art.  40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1, art.13b, art.13f ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ) uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr LXV/1021/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. 
w sprawie pobierania opłat  za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  
w Gorzowie Wlkp. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały:  Wykaz ulic w Strefie Płatnego Parkowania, który 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.  Dodaje  się  załącznik  nr  4  do  uchwały  –  Mapa  Strefy  Płatnego  Parkowania  Miasta  
Gorzowa Wielkopolskiego w brzmieniu jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

uwaga:  załącznik  nr  2  do  uchwały  znajduje  się  do  wglądu  w Biurze  Rady Miasta  pok.  218  
w godzinach urzędowania
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LXV/1021/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 25 listopada 2009r.

Wykaz ulic w Strefie Płatnego Parkowania: 
1) ul. Warszawska – od ul. Stanisława Cichońskiego do ul. Zbigniewa Herberta
2) ul. Generała Władysława Sikorskiego - od ul. Zbigniewa Herberta do ul. Dworcowej
3) ul. Pionierów
4) ul. Zbigniewa Herberta
5) ul. Obotrycka
6) ul. Wodna
7) ul. Lutycka
8) ul. Dzieci Wrzesińskich
9) ul. Hawelańska
10) ul. Wełniany Rynek
11) ul. Zabytkowa
12) ul. Władysława Jagiełły
13) ul. Mostowa
14) ul. Łazienki
15) ul. Łużycka
16) ul. Stara
17) ul. Młyńska
18) ul. Pocztowa
19) ul. Bolesława Chrobrego – od ul. Spichrzowej do ul. 30 – go Stycznia
20) ul. Stanisława Cichońskiego
21) ul. Spichrzowa
22) ul. Nadbrzeżna – od ul. Garbary do Mostu Staromiejskiego
23) ul. Składowa
24) ul. Dworcowa
25) ul. Orląt Lwowskich - od ul. Generała Władysława Sikorskiego do ul. Ewarysta Estkowskiego
26) ul. Ewarysta Estkowskiego – od ul. Orląt Lwowskich do ul. Kosynierów Gdyńskich
27) ul. Kosynierów Gdyńskich – od ul. Genarała Władysława Sikorskiego do ul. 30 – go Stycznia
28) ul. Józefa Wybickiego
29) ul. Władysława Łokietka
30) ul. Michała Drzymały – od ul. Władysława Jagiełły do ul. Władysława Łokietka
31) ul. Strzelecka
32) ul. Garbary
33) ul. Zaułek
34) ul. Plac Stary Rynek
35) ul. Armii Polskiej od ul. Władysława Łokietka do ul. 30 - go Stycznia
36) ul. 30 – go Stycznia od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego
37) ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego od ul. Władysława Jagiełły do ul. 30 - go Stycznia
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Poz. 2587

UchwałaNR LVII/645/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz 
wysokosci stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i opłatach lokalnych
1) Niniejsza  ustawa  dokonuje  w  zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw 
Wspólnot  Europejskich:  1)  dyrektywy  92/106/EWG  z  dnia  7  grudnia  1992  r.  w  sprawie 
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między 
państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 
17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów 
prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w  niniejszej  ustawie  -  z  dniem  uzyskania  przez 
Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w  Unii  Europejskiej  -  dotyczą  ogłoszenia  tych  aktów  
w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  -  wydanie  specjalne.Niniejsza  ustawa  dokonuje  
w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  dyrektyw(t.j.  Dz.U.  z  2010 r.,  Nr  95,  poz.  613 ze  zm.)  
uchwala się co następuje: 

§  1  Zmianie  ulega  Załącznik  Nr  1  do  uchwały  Nr  XLII/698/2008  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp.  z  dnia  29 października  2008 r.  w sprawie  określenia  zasad  ustalania,  poboru  
i  terminu  płatności  oraz  wysokości  stawek opłaty targowej  na  terenie  Miasta  Gorzowa Wlkp., 
zmienionej uchwałami : Nr LXIV/998/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 
2009 r.,  Nr LXXXIII/1284/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010 r.,  
Nr III/7/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.z dnia 15 grudnia 2010 r.,  Nr XXII/221/2011 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz Nr XXXVI/403/2012 z dnia 24 października 
2012 r., który otrzymuje brzmienie jak załacznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza sie Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§  3  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa  Lubuskiego  
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. 

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

uwaga: załączniki nr 1 – 6 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania
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Poz. 2588

UchwałaNR LVII/646/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości, w podatku od 
środków transportowych, w podatku rolnym i leśnym, w podatku od spadków i darowizn, 

w podatku od czynności cywilnoprawnych, w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym 
w formie karty podatkowej oraz opłacie targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 57 §7 i 8 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r.  Ordynacja podatkowa (t.j.  Dz.U. z 2012r.  poz.  749 ze zm.)  uchwala się,  co 
następuje:

§ 1 Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu 
płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2 Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 30% ogłaszanej na podstawie art. 56 §3 ustawy 
Ordynacja podatkowa stawki odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

§ 3 Przepisy §1 i 2 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności 
płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 5 Traci moc uchwała Nr III/17/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. 
w  sprawie  wprowadzenia  opłaty  prolongacyjnej  w  podatku  od  nieruchomości,  w  podatku  od 
środków  transportowych,  w  podatku  rolnym  i  leśny  (Dz.Urz.  Woj.  Lubus.  z  2006r.  Nr.  111,  
poz. 1997).

§  6  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
Poz. 2589

Uchwała Nr LVII/647/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  i  pkt  9  lit.  „i”  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) ; art.12 pkt 5 i pkt 8 lit „d” 
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ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.595 
ze zm.) oraz art.94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.Dz. U. z 2013 
roku poz.885 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/453/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku 
w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp., § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń do udzielenia w roku budżetowym do kwoty 3.500.000 zł.”

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

Poz. 2590

Uchwała Nr LVII/648/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz.  U.  z  2013 roku poz.594 ze  zm.);  art.12  pkt  5  ustawy z  dnia  5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2013 roku poz.595); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2, 
art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 
roku poz.885 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę  223.648 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę  223.648 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę  220.488 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  223.648 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę  223.648 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę  220.488 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§  3.1.  Po  zmianach  określa  się  łączną  kwotę  planowanych  dochodów  budżetu  miasta
w wysokości 484.281.869,28 zł, 
w tym:
1) dochody bieżące -  460.489.621,28 zł
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2) dochody majątkowe -    23.792.248,00 zł
2.  Po  zmianach  określa  się  łączną  kwotę  planowanych  wydatków  budżetu  miasta
w wysokości  468.744.074,28zł, 
w tym:
1) wydatki bieżące -  436.670.116,28 zł
2) wydatki majątkowe -    32.073.958,00 zł

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LVII/648/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 października 2013r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 15 566 264,00 170 488,00 15 736 752,00

 80110  Gimnazja 163 639,00 3 160,00 166 799,00

  2700
Środki  na  dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących  gmin 
(związków  gmin),  powiatów  (związków  powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00 3 160,00 3 160,00

 80130  Szkoły zawodowe 809 006,00 167 328,00 976 334,00

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

69 272,00 167 328,00 236 600,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 864 995,00 53 160,00 4 918 155,00
 85395  Pozostała działalność 3 274 711,00 53 160,00 3 327 871,00

  2707
Środki  na  dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących  gmin 
(związków  gmin),  powiatów  (związków  powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00 53 160,00 53 160,00

  

Razem: 484 058 221,28 223 648,00 484 281 869,28
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LVII/648/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 października 2013r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 176 690 325,00 170 488,00 176 860 813,00

 80110  Gimnazja 26 732 272,00 3 160,00 26 735 432,00
  4300 Zakup usług pozostałych 326 050,00 2 600,00 328 650,00
  4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0,00 560,00 560,00
 80130  Szkoły zawodowe 29 244 409,00 167 328,00 29 411 737,00
  4211 Zakup materiałów i wyposażenia 11 437,00 17 835,00 29 272,00
  4301 Zakup usług pozostałych 343 089,00 149 493,00 492 582,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 995 078,00 53 160,00 10 048 238,00
 85395  Pozostała działalność 3 831 283,00 53 160,00 3 884 443,00
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 560,00 3 713,00 98 273,00
  4127 Składki na Fundusz Pracy 12 702,00 529,00 13 231,00
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 399 843,00 21 598,00 421 441,00
  4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 479 431,00 27 320,00 506 751,00

  

Razem: 468 520 426,28 223 648,00 468 744 074,28
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Poz. 2591

Uchwała Nr LVII/649/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz.  U.  z  2013r.,  poz.594  ze  zm.);  art.12  pkt  5  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  
o samorządzie powiatowym (t. j.Dz. U. z 2013r., poz.595 ze zm.); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 
2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.)  
w związku z art. 19b,pkt 1, art. 19g pkt 2, art.19h, pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku  
o Państwowej Straży Pożarnej  (Dz.U. z 2009r.  Nr 12,  poz.68 ze zm) Rada Miasta  uchwala co 
następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 112.520 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę   49.520 zł
3.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę63.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 112.520 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   49.520 zł
3.Zwiększa sie wydatki majątkowe o kwotę   63.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§  3.1.  Po  zmianach  określa  się  łączną  kwotę  planowanych  dochodów  budżetu  miasta
w wysokości 484.394.389,28 zł, 
w tym:
1) dochody bieżące -  460.539.141,28 zł
2) dochody majątkowe -    23.855.248,00 zł
2.  Po  zmianach  określa  się  łączną  kwotę  planowanych  wydatków  budżetu  miasta
w wysokości   468.856.594,28zł 
w tym:
1) wydatki bieżące -  436.719.636,28 zł
2) wydatki majątkowe -    32.136.958,00 zł

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LVII/649/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 października 2013r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 848 122,00 69 500,00 10 917 622,00

 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 837 100,00 69 500,00 10 906 600,00

  2700
Środki  na  dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących  gmin 
(związków  gmin),  powiatów  (związków  powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00 6 500,00 6 500,00

  6290
Środki  na  dofinansowanie  własnych  inwestycji  gmin 
(związków  gmin),  powiatów  (związków  powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

451 000,00 63 000,00 514 000,00

758   Różne rozliczenia 146 971 875,00 6 500,00 146 978 375,00
 75814  Różne rozliczenia finansowe 1 608 332,00 6 500,00 1 614 832,00
  0920 Pozostałe odsetki 400 000,00 6 500,00 406 500,00

801   Oświata i wychowanie 15 736 752,00 36 520,00 15 773 272,00
 80104  Przedszkola 4 404 439,00 33 180,00 4 437 619,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 3 319 075,00 29 600,00 3 348 675,00
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 43 809,00 1 031,00 44 840,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 7 519,00 2 549,00 10 068,00
 80130  Szkoły zawodowe 976 334,00 3 340,00 979 674,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 22 341,00 3 340,00 25 681,00

  

Razem: 484 281 869,28 112 520,00 484 394 389,28
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LVII/649/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 października 2013r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 437 674,00 76 000,00 12 513 674,00
 75410  Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0,00 6 500,00 6 500,00
  3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 6 500,00 6 500,00
 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 837 000,00 69 500,00 10 906 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 360 000,00 6 500,00 366 500,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 451 000,00 63 000,00 514 000,00
801   Oświata i wychowanie 176 860 813,00 36 520,00 176 897 333,00
 80104  Przedszkola 27 249 118,00 33 180,00 27 282 298,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 690 303,00 31 369,00 721 672,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 112 701,00 544,00 113 245,00
  4270 Zakup usług remontowych 376 837,00 407,00 377 244,00
  4300 Zakup usług pozostałych 604 554,00 860,00 605 414,00
 80130  Szkoły zawodowe 29 411 737,00 3 340,00 29 415 077,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 396 358,00 1 614,00 397 972,00
  4270 Zakup usług remontowych 140 534,00 874,00 141 408,00
  4300 Zakup usług pozostałych 391 372,00 852,00 392 224,00
  

Razem: 468 744 074,28 112 520,00 468 856 594,28
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Poz. 2592

Uchwała Nr LVII/650/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz.  U.  z  2013r.,  poz.594  ze  zm.);  art.12  pkt  5  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz.595 ze zm.); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt  
2, art.214 pkt 1, art. 215 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę          3.500.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę          3.500.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę          3.500.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę3.500.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§  3.  Załącznik  nr  4  –  Dotacje  udzielone  z  budżetu  miasta  podmiotom należącym i  nie 
należącym  do  sektora  finansów  publicznych,  do  uchwały  budżetowej  na  2013  rok
Nr XL/453/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§  4.1.  Po  zmianach  określa  się  łączną  kwotę  planowanych  dochodów  budżetu  miasta
w wysokości  484.394.389,28 zł 
w tym:
1) dochody bieżące - 460.539.141,28 zł
2) dochody majątkowe -   23.855.248,00 zł
2.  Po  zmianach  określa  się  łączną  kwotę  planowanych  wydatków  budżetu  miasta
w wysokości  468.856.594,28 zł
w tym:
1) wydatki bieżące -  436.719.636,28 zł
2) wydatki majątkowe -    32.136.958,00 zł

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

uwaga:  załącznik  nr  2  do  uchwały  znajduje  się  do  wglądu  w Biurze  Rady Miasta  pok.  218  
w godzinach urzędowania.
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LVII/650/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 października 2013r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600   Transport i łączność 55 200 461,00 905 495,00 56 105 956,00

 60004  Lokalny transport zbiorowy 36 346 615,00 905 495,00 37 252 110,00
  4300 Zakup usług pozostałych 36 346 615,00 905 495,00 37 252 110,00

757   Obsługa długu publicznego 13 650 030,00 - 3 500 000,00 10 150 030,00

 75702  Obsługa  papierów  wartościowych,  kredytów  i  pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego 11 146 400,00 - 3 500 000,00 7 646 400,00

  8110
Odsetki  od  samorządowych  papierów  wartościowych  lub 
zaciągniętych  przez  jednostkę  samorządu  terytorialnego 
kredytów i pożyczek

11 146 400,00 - 3 500 000,00 7 646 400,00

801   Oświata i wychowanie 176 897 333,00 1 396 105,00 178 293 438,00
 80102  Szkoły podstawowe specjalne 3 493 412,00 68 600,00 3 562 012,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 378 369,00 58 600,00 2 436 969,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 437 123,00 10 000,00 447 123,00
 80104  Przedszkola 27 282 298,00 17 005,00 27 299 303,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 882 653,00 12 155,00 15 894 808,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 794 795,00 4 850,00 2 799 645,00
 80111  Gimnazja specjalne 3 535 672,00 96 900,00 3 632 572,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 564 237,00 89 400,00 2 653 637,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 462 399,00 7 500,00 469 899,00
 80120  Licea ogólnokształcące 19 066 258,00 326 700,00 19 392 958,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 791 398,00 326 700,00 11 118 098,00
 80130  Szkoły zawodowe 29 415 077,00 745 500,00 30 160 577,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 386 849,00 745 500,00 17 132 349,00
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 80132  Szkoły artystyczne 4 776 373,00 64 000,00 4 840 373,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 282 683,00 62 000,00 3 344 683,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 591 758,00 2 000,00 593 758,00
 80134  Szkoły zawodowe specjalne 1 158 614,00 77 400,00 1 236 014,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 815 146,00 68 800,00 883 946,00

 
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 148 453,00 8 600,00 157 053,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 18 781 536,00 203 895,00 18 985 431,00
 85401  Świetlice szkolne 1 916 618,00 3 150,00 1 919 768,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 317 299,00 2 000,00 1 319 299,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 237 908,00 1 000,00 238 908,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 33 981,00 150,00 34 131,00
 85404  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 503 310,00 22 700,00 526 010,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 311 910,00 20 000,00 331 910,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 925,00 2 700,00 61 625,00

 85406  Poradnie  psychologiczno-pedagogiczne,  w  tym  poradnie 
specjalistyczne 2 612 981,00 71 800,00 2 684 781,00

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 802 453,00 71 800,00 1 874 253,00
 85410  Internaty i bursy szkolne 5 633 083,00 25 100,00 5 658 183,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 055 272,00 25 100,00 2 080 372,00
 85419  Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 4 509 951,00 81 145,00 4 591 096,00

  2540 Dotacja  podmiotowa  z  budżetu  dla  niepublicznej  jednostki 
systemu oświaty 4 509 951,00 81 145,00 4 591 096,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 981 790,00 994 505,00 21 976 295,00
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 7 772 260,00 192 900,00 7 965 160,00
  4300 Zakup usług pozostałych 7 769 060,00 192 900,00 7 961 960,00
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 947 431,00 801 605,00 5 749 036,00
  4260 Zakup energii 2 741 124,00 422 166,00 3 163 290,00
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  4300 Zakup usług pozostałych 2 153 048,00 379 439,00 2 532 487,00

Razem: 468 856 594,28 0,00 468 856 594,28
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Poz. 2593

Uchwała Nr LVII/651/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  594)  oraz  art.226,  art.227,  art.229,  art.231  ustawy  z  dnia
27  sierpnia  2009r.  o  finansach  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2013r.  poz.885  ze  zm)  w  związku
z art.121 ust. 8, art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje :

§  1.  Załącznik  Nr  1  -Wieloletnia  Prognoza  Finansowa -  do  uchwały  Nr  XL/454/2012  
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013 - 2025 otrzymuje brzmienie jakzałącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
- do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata  2013  -  2025 
otrzymuje brzmienie jakzałącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  19  grudnia  2012  roku  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013 - 2025 otrzymuje brzmienie jakzałącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta 
(-)

Jerzy Sobolewski

uwaga: załączniki nr 1 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania.

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LVII/651/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 października 2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. 
na lata 2013-2025
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1.Dochody
W Wieloletniej  Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w roku 

2013 w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2012. 
W latach  2014-2016  założono  wzrost  dochodów ogółem w stosunku  do  planu  roku  ubiegłego 
przyjmując wysokości wynikające ze wzrostów, bądź spadków prognozowanych wpływów według 
przyjętych źródeł.
Od  roku  2017  przyjęto  stałe  wielkości  dochodów,  na  poziomie  roku  2016,  uznając,  
że planowanie zmian tj. wzrostów czy spadków poza okres czteroletni obarczone jest zbyt dużym 
ryzykiem błędu.

Mając na uwadze fakt,  że poprawne zaplanowanie dochodów jest  podstawą prawidłowej 
konstrukcji  Wieloletniej  Prognozy Finansowej tj.  że dochody nie powinny być zaplanowane ani 
zbyt ostrożnie ani zbyt optymistycznie założenia prognostyczne ustalono dla poszczególnych grup 
dochodów, na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w mieście w ostatnich dwóch latach 
i  przewidywanych  tendencjach  rozwoju,  które  oparto  na  założeniach  makroekonomicznych, 
określonych w wytycznych Ministerstwa Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych 
jednostek samorządu terytorialnego.
Przy  szacowaniu  założonych  grup  dochodów  uwzględniono  fakt,  że  wskaźniki  podawane  
dla całej gospodarki nie zawsze w równym stopniu wpływają na zmianę dochodów danej jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Zastosowano zatem własne, przyjęte za realne przewidywania w zakresie aktywności gospodarczej 
lokalnych  przedsiębiorstw,  poziomu  wynagrodzeń,  poziomu  bezrobocia  
czy demografii.

Przy  sporządzeniu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  posłużono  się  następującymi 
założeniami makroekonomicznymi dla lat 2013-2016:

• realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 102,2%; 102,5%; 103,5%; 104,0%
• stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 13,0%; 12,6%; 12,0%; 11,2%
• CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 102,7%; 102,3%; 102,5%; 102,5%
• realny wzrost  przeciętnego  wynagrodzenia  w  gospodarce  narodowej  (%),  odpowiednio  

dla lat: 102,8%; 102,9%; 103,2%

Wzrost bądź spadek prognozowanych wpływów miasta w latach 2013 – 2016 przedstawiono 
procentowo obliczając stosunek szacowanych wartości roku 2013 do 2012 r., 2014 r. do 2013 r., 
2015 r. do 2014 r., 2016 r. do 2015 r.

Wpływy z  podatków i  opłat  lokalnych  w latach  2013-2016 zaplanowano ze  wzrostem  
na poziomie : 109,0%, 104,2%, 102,1%, 102,1% kolejno w latach.

Dochody z  gospodarowania  majątkiem ustalono  z  uwzględnieniem wpływu koniunktury 
gospodarczej  na  dochody  budżetowe,  a  także  na  podstawie  wiedzy  posiadanej  w  momencie 
opracowywania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Założono  spadek  do  roku poprzedniego  kolejno  w latach  2013,  wzrost  w roku  2014,  spadek  
w  roku  2015,  wzrost  w  roku  2016,  uzyskując  następujące  poziomy:  88,6%;  114,5%;  97,6%; 
100,6%.

Udziały  w  podatkach  stanowiących  dochód  budżetu  państwa  tj.  wpływy  z  podatków 
dochodowych od osób prawnych i fizycznych, wrażliwych na zmianę aktualnego stanu gospodarki 
zaplanowano  uwzględniając:  inflację,  realny  wzrost  wynagrodzeń,  utrzymanie  zatrudnienia  na 
poziomie niezmienionym oraz brak zmian systemowych tj. w zakresie ulg, itp. - w przypadkach 
podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  (PIT),  a  także  :  inflację,  tempo  wzrostu  PKB,  
w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). 

Wypełniając przesłanki realności planowanych wpływów oparto je na poziomie i dynamice 
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wykonania w latach 2010-2011 oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2012. 
Wpływy  udziałów  z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  ustalono:  w  roku  

2013 – 105,3%, w latach 2014-2016 -101,0% kolejno w latach.
Wpływy  udziałów  z  podatku  dochodowego  od  osób  prawnych  ustalono:  w  roku  

2013  –  124,6%,  w  roku  2014  -102,3%,  w  latach  2015-2016  -  102,5%  kolejno  w  latach  
( prognozowana CPI).

Dochody  z  tytułu  dofinansowania  realizacji  przedsięwzięć  (dotacje)  zaplanowano  
ze  wzrostem w roku  2013  –  102,1%,  zgodnie  z  wielkościami  podanymi  przez  Lubuski  Urząd 
Wojewódzki oraz na podstawie umów zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego, 
natomiast w latach 2014-2016 ujęto dotacje na poziomie roku 2013.

Subwencję  ogólną  ustalono  ze  wzrostem:  na  rok  2013  –  102,3%,  w latach  2014-2016 
kolejno  w  latach:  102,1%.  Podstawa:  wielkość  subwencji  ogólnej  prognozowana  dla  kraju  
w latach 2013-2015 w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2012-2015 oraz projekcie ustawy 
budżetowej na 2013 r. (wzrost o 2,1% w roku 2013 w stosunku do roku 2012).

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na programy i projekty dofinansowane 
z Unii Europejskiej ustalono na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania projektu 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  w  kwotach  określonych  we  wnioskach  o  dofinansowanie 
projektów unijnych, zawartych umowach, kosztorysach, kalkulacjach kosztów itp.

Pozostałe dochody ustalono ze wzrostem w roku 2013 – 187,2% (włączenie do budżetu 
miasta w roku 2013 dodatkowych środków placówek oświatowych, gromadzących do końca roku 
2012  dodatkowo  pozyskane  dochody  na  rachunkach  wyodrębnionych,  poza  budżetem  miasta 
zgodnie  z  obowiązującym  prawem  w  tym  zakresie)  oraz  wzrostem  w  latach  2014-2016 
( prognozowana CPI tj. 102,3%; 102,5%; 102,5%).

2. Wydatki. 
Za bazę planowania wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto poziom i dynamikę ich 

wykonania w latach 2010-2011 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012.
Zgodnie  z  art.  242 ustawy o  finansach publicznych  planowane wydatki  bieżące  nie  mogą  być 
wyższe  od  planowanych  dochodów bieżących  powiększonych  o  nadwyżkę  budżetową  i  wolne 
środki - wydatki bieżące określono na poziomie spełniającym przedmiotowy warunek.
Wydatki  na  obsługę  długu  zaplanowano  na  podstawie  harmonogramów  spłat  zaciągniętych 
kredytów i pożyczki w NFOŚiGW. 
Wydatki  z  tytułu  udzielonych  poręczeń  w  latach  2014-2025  dotyczą  poręczenia  kredytów 
zaciągniętych przez Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Wartość nominalna w/w niewymagalnych poręczeń wg stanu na 31.12.2012 r. wynosi 7.119.441.47 
zł z prognozowanym terminem spłaty do 2061 roku.
W  budżecie  miasta  planowane  są  wydatki  tytułem  w/w  poręczeń,  przypadające  wg  umów  
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego do spłaty w danym roku budżetowym. 
Ze  względu  na  kapitalizację  części  odsetek  w  okresach  miesięcznych  przekraczających  kwotę 
miesięcznych spłat  odsetek  w ramach poręczonych umów kredytowych z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego  suma planowanych  kwot  w  poszczególnych  latach  przekroczy łączną  wartość 
nominalną niewymagalnych poręczeń. 
Miasto  Gorzów  Wlkp.  odpowiada  za  zaciągnięte  zobowiązania  wyłącznie  do  kwoty  
wynikającej z udzielonego poręczenia, która wg stanu na 31.12.2012 rok wynosi 7.119.441,47 zł.
W ramach wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały wykazano kwoty 
wydatków bieżących, wynikające z zawartych już umów oraz planowane do zaciągnięcia w ramach 
upoważnień organu stanowiącego. W prognozie uwzględniono zarówno majątkowe przedsięwzięcia 
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wieloletnie ujęte w Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały, a także inwestycje przewidziane do realizacji w 
poszczególnych latach jako jednoroczne.

Wynik budżetu.
Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem.

Z  prognozowanych  wysokości  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  wynika,  że  w  latach  
2013-2025  planowana  jest  nadwyżka  budżetowa,  która  zostanie  przeznaczona  na  spłaty 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
W prognozowanych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej ( dochody bieżące minus 
wydatki  bieżące),  która  będzie  rosnąć  (w  stosunku  do  rozchodów).  Pozwoli  to  na 
wygospodarowanie środków na inwestycje miasta.

3. Przychody budżetu .
W latach prognozowanych planuje się zaciągnięcie długu w formie kredytu w roku 2013 - 

w kwocie 84.000.000 zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia długu.

4. Rozchody budżetu .
Spłatę  długu zaplanowano na  podstawie  harmonogramów spłat  zaciągniętych kredytów  

i pożyczki w NFOŚiGW oraz harmonogramu planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 roku. 

5. Dług publiczny.
Informacja o realnym kształtowaniu się długu, o którym mowa w art.  243 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) została 
zawarta w Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem uwzględnienia wielkości 
długu  z  poprzedniego  roku,  wielkości  długu  zaciągniętego  w  roku  badanym  
oraz wielkości spłat długu przypadających w roku badanym.
Zgodnie z art. 243 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym :

• spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wrazz 
należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 
1 i art. 90,

• wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 
oraz  art.  90  wraz  z  należnymi  odsetkami  i  dyskontem  od  papierów  wartościowych 
emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

• potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do  planowanych  dochodów  ogółem  budżetu  nie  może  przekroczyć  średniej  arytmetycznej  
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze 
sprzedaży  majątku  oraz  pomniejszonych  o  wydatki  bieżące,  do  dochodów  ogółem  budżetu, 
obliczoną według wzoru:
( R+O )n / Dn jest mniejsze bądź równe 1/3 * ( Db n-1 + Sm n-1 - Wb n-1 ) /D n-1 + ( Db n-2 + Sm 
n-2 - Wb n-2 ) /D n-2 + ( Db n-3 + Sm n-3 - Wb n-3 ) /D n-3
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
 

R  -  planowaną  na  rok  budżetowy  łączną  kwotę  z  tytułu  spłaty  rat  kredytów
 i  pożyczek,  o  których  mowa  w art.  89  ust.  1  pkt  2-4  oraz  art.  90,  oraz  wykupów  papierów 
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O  -  planowane  na  rok  budżetowy odsetki  od  kredytów  i  pożyczek,  o  których  mowa  
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w art.  89 ust.  1 i  art.  90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele 
określone  w  art.  89  ust.  1  i  art.  90  oraz  spłaty  kwot  wynikających  z  udzielonych  poręczeń  
i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
Db - dochody bieżące,
Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
Wb - wydatki bieżące,
n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Przy  obliczaniu  relacji,  o  których  mowa  powyżej,  dla  roku  poprzedzającego  rok  budżetowy 
przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się 
wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

W Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały określone jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy 
o  finansach  publicznych  po  uwzględnieniu  art.  244  ustawy  o  finansach  publicznych  
tj.  dotyczącym  dodania  przypadających  do  spłaty  w  danym  roku  kwoty  zobowiązań  związku 
współtworzonego  przez  daną  jednostkę  samorządu  terytorialnego.  W  przypadku  miasta  
Gorzowa Wlkp. takie zobowiązania nie występują.

Zgodnie z art.  121 ust.  8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią 
prognozę  finansową  mają  zastosowanie  zasady  określone  w  art.  169  -  171  ustawy  
z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), które tracą moc 
z dniem 31 grudnia 2013 roku tj. progi 15% i 60 %. Przedmiotowe wskaźniki wyliczone zostały 
w Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej :

Dokonuje  się  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
z uwzględnieniem zmian budżetu miasta na rok 2013:
-  wynikających z  zarządzeń podjętych przez Prezydenta  Miasta  w okresie  od 24.09.2013 r.  do 
23.10.2013 r., mających wpływ na wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- wynikających z proponowanych projektów uchwał przedłożonych Radzie Miasta do uchwalenia w 
dniu 30 października 2013 r.,
-  wynikających  z  zawartych  umów  na  realizację  przedsięwzięć  z  udziałem  środków  z  UE 
wykazanych w części „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem 
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” ( strona 7 i 8) w zakresie następujących 
projektów:
· „Modernizacja  i  wyposażenie  Pracowni  Kształcenia  Praktycznego  w  Centrum  Kształcenia 
Zawodowego w Gorzowie Wlkp.”,
· „Kurs na wykształcenie”,
· „Usus Magister est Optimus-program rozwojowy Technikum nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim”,
· „Teletronik- cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość”,
· „Przygoda w szkole”
· „Nowoczesne zajęcia dodatkowe i praktyka zawodowa drogą do sukcesu na rynku pracy”,
· „Słońce, woda, wiatr- energia odnawialna i jej zrównoważony rozwój”.
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W załączniku przedsięwzięć (zał. nr 3) wprowadza się następujące zmiany :
-  w wyniku oszczędności  poprzetargowych oraz zmian czasu realizacji  części m.p.z.p.  ujętych  
w  WPF  dokonuje  się  zmian  nakładów  ogółem,  limitów  na  poszczególne  lata  oraz  limitu 
zobowiązań w planach,
- w związku z podpisaniem umów na realizację zadań dokonano zmniejszenia limitu zobowiązań 
w następujących przedsięwzięciach: 
· "Kompleksowe umiejętności-gwarantem przyszłości",
· "Dodatkowe  zajęcia  edukacyjno-rozwojowe  dla  dzieci  klas  I-III  gorzowskich  szkół 
podstawowych”
· "Nowoczesna Edukacja Zawodowa",
· "Teletronik-cyfryzacja w kształceniu zawodowym inwestycją w przyszłość"
· "Kurs na wykształcenie"
· "Nowoczesne kształcenie zawodowe -szansą na europejskim rynku pracy"
· "Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów"
· "Promocja  zintegrowanego  podejścia  w  polityce  rozwoju  poprzez  budowę  Strategii  Rozwoju 
Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp."
· "Pracujący rodzic-szczęśliwy MALUCH w żłobku".

Poz. 2594

Uchwała NR LVII/652/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz.  U.  z  2013r.,  poz.  594  ze  zm.)  oraz  art.  21  ust.  1  pkt  2  i  ust.  3  ustawy  z  dnia  
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), uchwala się co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków 
wspólnoty samorządowej Gorzowa Wlkp. i ustala kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu 
powinny być zawierane w pierwszej kolejności.
2. Zasób mieszkaniowy będący w dyspozycji Gminy służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych 
członków  wspólnoty  samorządowej,  w  szczególności  potrzeb  mieszkaniowych  gospodarstw 
domowych o niskich dochodach.
3. Umowy o najem lokali zawiera wynajmujący na podstawie pisemnego skierowania wydanego 
przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2. Zasobem mieszkaniowym zarządza (administruje) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w  Gorzowie  Wlkp.,  inna  osoba  fizyczna  lub  prawna  wybrana  przez  wspólnotę  mieszkaniową 
danego budynku.

§ 3. Źródłem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych są lokale mieszkalne odzyskane z ruchu 
ludności i w nowo budowanych domach lub wynajmowane przez gminę od innych właścicieli.
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§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dochodzie miesięcznym – należy przez to rozumieć udokumentowany średni miesięczny dochód 
brutto  członków  gospodarstwa  domowego  ze  wszystkich  źródeł,  osiągnięty  w  okresie  trzech 
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem. Do dochodu miesięcznego nie wlicza 
się: 
a) jednorazowych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
b) wartości świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
c) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,
d) dodatku mieszkaniowego,
e) pomocy finansowej członków rodziny,
f) nagród jubileuszowych wynikających ze stosunku pracy.
2) najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszonej przez 
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3)  ustawie  –  należy przez  to  rozumieć  ustawę z  dnia  21 czerwca 2001 roku o ochronie  praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. z 2005r. Dz.U. Nr 31 
poz. 266 ze zmianami),
4) członkach wspólnoty samorządowej – należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie 
Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  zamiarem stałego  pobytu  –  centralizujące  swoje  potrzeby  życiowe  
i prowadzące na tym terenie gospodarstwo domowe, które może być wykazywane w szczególności: 
zaświadczeniami,  poświadczeniami  lub  innymi  odpowiednimi  dokumentami  potwierdzającymi 
zamiar stałego pobytu na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., w tym: 
a) zameldowaniem na pobyt stały w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.,
b) zatrudnieniem w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.
c)  a  w  przypadku  osób  bezdomnych  zaświadczeniem lub  innymi  odpowiednimi  dokumentami 
potwierdzającymi stały pobyt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
5) powierzchni mieszkalnej – należy przez to rozumieć powierzchnię łączną wszystkich pokoi  
w lokalu,
6) skierowaniu – należy przez to rozumieć dokument uprawniający konkretną osobę do zawarcia 
z wynajmującym umowy najmu lokalu,
7) mieszkaniu chronionym – należy przez to rozumieć mieszkanie chronione, o którym mowa w art. 
53 ust.  1 i  2  ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o  pomocy społecznej  (Dz.  U. Nr 64,  poz.  593  
z późniejszymi zmianami),

Rozdział 2
Podmiotowy zakres najmu

§ 5. 1. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które spełniają łącznie 
następujące warunki: 
1) są członkami wspólnoty samorządowej Gorzowa Wlkp.,
2) nieposiadają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, a w przypadku zamieszkiwania z osobami 
bliskimi tj.  rodzicami lub dziećmi,  gdy powierzchnia mieszkalna (pokoi) przypadająca na jedną 
osobę uprawnioną do zamieszkiwania wynosi mniej niż 5m²,
3) spełniają określone w uchwale kryteria dochodowe.
2.  Prezydent  Miasta  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Społecznej  Komisji  Mieszkaniowej  może 
zdecydować  o  wynajęciu  lokalu  mieszkalnego  spoza  listy  osobom  bez  względu  na  wysokość 
osiąganego  dochodu,  które  nie  spełniają  warunków  określonych  w  ust.1  w  wyjątkowych 
przypadkach, wynikających z: 
1) charakteru wykonywanej przez wnioskodawcę pracy,
2) sytuacji podyktowanej uzasadnionym interesem Gminy.
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Rozdział 3
Przedmiotowy zakres najmu

§ 6. 1. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne w tym: 
1) lokale zamienne,
2) lokale na czas nieoznaczony,
3) lokale socjalne,
4) lokale wyremontowane przez przyszłego najemcę lub powstałe w wyniku adaptacji powierzchni 
niemieszkalnych,
5) lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m²,
6) mieszkania chronione,
7) lokale na potrzeby rodzinnych domów dziecka,
8) lokale na potrzeby niespokrewnionych rodzin zastępczych.

§ 7. Umowa najmu lokalu, z wyjątkiem lokalu socjalnego i w uzasadnionych przypadkach 
lokalu wskazanego spoza listy, zawierana jest na czas nieoznaczony.

Rozdział 4
Kryteria dochodowe

§ 8.  Osoby ubiegające się  o  zawarcie  umowy najmu lokalu winny spełniać następujące 
kryteria dochodowe:
1) w przypadku umów najmu lokali  socjalnych dochód nie może przekroczyć 100% najniższej 
emerytury  w  gospodarstwie  jednoosobowym i  75% najniższej  emerytury  na  każdego  członka  
w gospodarstwie wieloosobowym.
2)  w  przypadku  umów  zawieranych  na  czas  nieoznaczony  dochód  w  gospodarstwie 
jednoosobowym  winien  wynosić  powyżej  100%  najniższej  emerytury  i  jednocześnie  nie 
przekraczać 200% tego świadczenia, a w gospodarstwie wieloosobowym dochód przypadający na 
jednego członka gospodarstwa domowego winien wynosić  powyżej  75% najniższej  emerytury  
i jednocześnie nie przekraczać 150% tego świadczenia.

Rozdział 5
Lokale zamienne

§ 9. 1. Gmina zapewnia wynajęcie lokalu zamiennego najemcom lokali, w przypadku: 
1) przeznaczenia budynku lub lokalu do rozbiórki,
2)  przeznaczenia  budynku  lub  lokalu  do  remontu  kapitalnego,  renowacji,  modernizacji  oraz 
wykwaterowania ze względu na inne cele i inwestycje,
3)  uznania  lokalu  za  nienadający  się  na  stały  pobyt  ludzi,  jeżeli  stan  techniczny nie  wynika  
z niewłaściwego użytkowania,
4) zmiany funkcji lokalu lub budynku,
5) przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, w której 
znajdują się lokale należące do mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzów Wlkp.,
2. Umowy najmu lokalu zamiennego zawierane są w pierwszej kolejności: 
1)  z  najemcami  zamieszkującymi  w  budynkach,  w  których  w  trybie  o  państwowym nadzorze 
budowlanym stwierdzony został stan zagrożenia życia lub mienia mieszkańców,
2)  z  najemcami  pozbawionymi  mieszkań  w wyniku  klęski  żywiołowej,  katastrofy  lub  pożaru  
i mającymi prawo do lokalu zamiennego,
3) z najemcami pozbawionymi mieszkań z tytułu realizacji inwestycji priorytetowych.
3. Umowę najmu lokalu zamiennego podpisuje się z najemcą lub małżonkami, jeżeli tytuł prawny 
do dotychczas zajmowanego lokalu przysługiwał obojgu małżonkom, jeżeli żadnemu z nich nie 
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przysługuje tytuł prawny do innego lokalu. Prawo do zamieszkiwania wraz z najemcą w lokalu 
zamiennym mają: małżonek oraz osoby wspólnie z nim zameldowane oraz stale zamieszkujące  
i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego najemcy.
4. Lokale zamienne wynajmowane są osobom, o których mowa w ust. 1, bez względu na wysokość 
dochodu ich gospodarstwa domowego.
5. Dopuszczalne jest zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego o większej powierzchni użytkowej 
i o większej liczbie pokoi niż w lokalu dotychczas zajmowanym. Wskazanie lokalu może nastąpić 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Warunkiem jest wykonanie 
remontu wskazanego lokalu przez przyszłego najemcę bez zwrotu poniesionych nakładów.
6. W przypadku trzykrotnej odmowy propozycji zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego, Gmina 
z chwilą dysponowania wolnym lokalem mieszkalnym spełniającym kryteria lokalu zamiennego 
wystawia skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego. Odmowa zasiedlenia lokalu 
zamiennego skutkuje podjęciem działań wynikających z ustawy.

Rozdział 6
Lokale na czas nieoznaczony

§  10.  Umowa  najmu  na  czas  nieoznaczony  lokalu  mieszkalnego  może  być  zawarta  
z osobami:
1) które spełniają łącznie warunki określone w § 5 ust. 1 oraz § 8 pkt 2,
2) którym przysługuje lokal zamienny,
3) w wyjątkowych przypadkach w oparciu o § 5 ust.2,
4) które nie otrzymały zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres 
roczny z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, obowiązującego przy zawieraniu umów 
najmu  lokali  socjalnych  zgodnie  z  §  8  pkt  1  i  jednocześnie  spełniają  kryterium  dochodowe 
uprawniające do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony zgodnie z § 8 pkt 2. Zgodę taką 
może  wyrazić  Prezydent  Miasta  na  wniosek  osoby  zainteresowanej,  po  uzyskaniu  pozytywnej 
opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej pod warunkiem nieposiadania tytułu prawnego do innego 
lokalu  przez  żadnego  z  członków  prowadzących  wspólne  gospodarstwo  domowe  z  osobą 
wnioskującą.

Rozdział 7
Lokale socjalne

§ 11. 1. Gmina tworzy bazę lokali socjalnych. Przeznacza na ten cel lokale o obniżonej wartości 
technicznej, składające się z izby lub zespołu izb, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi 
mogą służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, a w szczególności lokale: 
1) usytuowane na wspólnym przedpokoju,
2) z pomieszczeniem wc usytuowanym poza lokalem lub poza budynkiem,
3) nieposiadające instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
4) położone w suterynie.
2. Wynajmujący prowadzi ewidencję lokali socjalnych.
3. Umowy najmu lokalu socjalnego zawierane są na okres jednego roku z możliwością przedłużenia 
na  następny okres,  jeżeli  najemca  nadal  znajduje  się  w sytuacji  uzasadniającej  zawarcie  takiej 
umowy.  Warunkiem przedłużenia  umowy najmu lokalu  socjalnego jest  nieposiadanie  zaległości 
czynszowych lub zawarcie ugody w sprawie spłaty należności w ratach.
4.  Prezydent  Miasta  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Społecznej  Komisji  Mieszkaniowej  może 
wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z osobą, która nie złożyła w terminie 
wniosku o przedłużenie umowy najmu zajmowanego lokalu socjalnego a nadal spełnia kryteria do 
zawarcia takiej umowy.
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5. W pierwszej kolejności umowy najmu lokalu socjalnego zawierane są z osobami: 
1) eksmitowanymi na mocy wyroku sądu, którym sąd przyznał uprawnienia do otrzymania lokalu 
socjalnego,  a  które  zostały skazane prawomocnym wyrokiem za znęcanie  się  nad rodziną lub  
z uwagi na ten fakt, członkowie rodziny zostali zmuszeni do opuszczenia zajmowanego lokalu,
2) pozbawionymi mieszkań w wyniku zdarzeń losowych (pożar, powódź), które nie mają prawa do 
lokalu zamiennego.
6.  Realizacja  wyroków  eksmisyjnych  w  pozostałych  sprawach  następuje  z  uwzględnieniem 
kolejności  wynikającej  z  daty  złożenia  wniosku,  struktury  rodziny  oraz  zasad  racjonalnej 
gospodarki zasobem mieszkaniowym Gminy.
7.  Prezydent  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  może  zrealizować  wyrok  eksmisyjny  z  pominięciem 
kolejności określonej  w ust. 5 i  6, w szczególności gdy Gmina ponosi znaczne koszty z tytułu 
odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego lub na uzasadniony wniosek wierzyciela.

§ 12. 1. Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego 
z byłym najemcą wobec, którego została orzeczona eksmisja z nadaniem uprawnień do otrzymania 
lokalu socjalnego, jeżeli standard zajmowanego lokalu odpowiada standardowi lokalu socjalnego 
pod  warunkiem  nieposiadania  tytułu  prawnego  do  innego  lokalu  i  osiągania  dochodu 
kwalifikującego do uzyskania lokalu socjalnego.

Rozdział 8
Pomieszczenia tymczasowe

§ 13.  1.  Gmina tworzy zasób tymczasowych pomieszczeń,  na  które  przeznacza  lokale  
o najniższym wyposażeniu technicznym, składające się z izby lub zespołu izb.
2. Gmina może wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom uprawnionym 
do otrzymania pomieszczenia tymczasowego.
3. Od najemców, o których mowa w ust. 2 Gmina może pobierać czynsz niższy niż ten, który sama 
opłaca właścicielowi lokalu.

Rozdział 9
Mieszkania chronione

§ 14. 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., na pisemny i umotywowany wniosek jednostki 
organizacyjnej  pomocy  społecznej  lub  organizacji  pożytku  publicznego,  może  przeznaczyć  
z  komunalnego  zasobu  mieszkaniowego  lokale  mieszkalne  z  przeznaczeniem  na  mieszkania 
chronione.
2. Mieszkania chronione, o których mowa w ust. 1, wynajmowane będą na czas nieoznaczony po 
zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
3. Jednostka organizacyjna dysponuje przekazanymi lokalami na cele określone w ust.1.
4. Wyłanianie osób, mających zamieszkiwać w mieszkaniach chronionych następuje w oparciu  
o istniejące przepisy prawa, regulujące zasady przydziału mieszkań chronionych.

Rozdział 10
Zasady dokonywania zamian lokali mieszkalnych

§ 15. 1. Gmina może dokonać zamiany lokalu na lokal wolny w przypadku, gdy najemca lub 
członek gospodarstwa domowego najemcy jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów 
ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997 o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób 
niepełnosprawnych  (Dz.  U.  z  2011r.  Nr  127  poz.  721  ze  zm.)  a  zajmowany  lokal  nie  jest 
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dostosowany do potrzeb wynikających z jego schorzenia. Osoby te mogą wnioskować o zawarcie 
umowy najmu innego lokalu mniejszego lub równorzędnego metrażowo, w którym utrudnienie nie 
będzie występować.
2.  Warunkiem  wyrażenia  zgody  na  zamianę  jest  przedłożenie  stosownych  dokumentów, 
wymienionych w ust. 1 uzasadniających konieczność zamiany ze względu na stan zdrowia oraz 
brak zaległości czynszowych i innych opłat  za użytkowanie lokalu pod warunkiem przekazania 
dotychczas zajmowanego lokalu w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe zasiedlenie, chyba, 
że lokal wymaga wykonania prac remontowych obciążających zgodnie z ustawą wynajmującego 
lub wykonanie remontu wolnego lokalu, który zostanie wskazany w drodze zamiany.
3. Zamiana na wolny lokal usytuowany w Domu Seniora może nastąpić na rzecz osoby spełniającej 
uwarunkowania zawarte w Statucie Domu Seniora.
4. Zamianie na wolny lokal nie podlegają lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe.

§  16.  1.  Zamiana  lokali  pomiędzy  osobami  fizycznymi  zamieszkującymi  w  zasobie 
gminnym, jak również z osobami fizycznymi spoza tego zasobu odbywa się pod warunkiem, iż 
jedno z zamienianych lokali należy do mieszkaniowego zasobu gminy z obowiązkiem zachowania 
minimum 5m2 powierzchni  mieszkalnej  przypadającej  na jedną  osobę uprawnioną.  Warunkiem 
rozpatrzenia sprawy jest złożenie wniosków o zamianę lokali  przez zainteresowanych w Biurze 
Zamiany Mieszkań Gminy Gorzów Wlkp. – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
2. Uczestnikiem zamiany lokalu może być osoba fizyczna posiadająca: 
1) prawo najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
2) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
3) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
4) prawo do lokalu stanowiącego odrębną własność,
5) osoba bezumownie korzystająca z lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
której wypowiedziano umowę najmu.
3. Zamiana lokalu odbywa się pomiędzy uczestnikami posiadającymi tytuł prawny do zajmowanego 
lokalu oraz nieposiadającymi zaległości czynszowych w chwili dokonywania zamiany.
4.  Zamiana lokalu  gminnego,  do  którego były najemca utracił  tytuł  prawny,  może nastąpić  po 
wyrażeniu zgody Prezydenta Miasta na przywrócenie tytułu prawnego w celu dokonania zamiany.
5. Dopuszczalna jest zamiana lokalu o niskim standardzie na lokal o wyższym standardzie, jeżeli 
przyszły najemca lokalu komunalnego gwarantuje płatność czynszu.
6. Dopuszczalna jest zamiana lokalu o wyższym standardzie na lokal o niższym standardzie, jeżeli 
przyszły najemca lokalu komunalnego gwarantuje płatność czynszu.
7. Dopuszczalna jest zamiana lokali z wolą spłaty zadłużenia przez najemcę lub osobę trzecią.
8. Dopuszczalna jest zamiana lokalu socjalnego na lokal socjalny.
9. Zamiana lokali może również nastąpić na podstawie propozycji złożonej najemcy przez Biuro 
Zamiany Mieszkań Gminy Gorzów Wlkp. – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
10. Dokonanie zamiany lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy następuje na 
podstawie zgody Prezydenta Miasta.
11. Do zamiany innych lokali niezbędna jest zgoda właściciela danego lokalu, organu spółdzielni 
mieszkaniowej.

§  17.  1.  Biuro  Zamiany  Mieszkań  prowadzi  bazę  lokali  przeznaczonych  do  zamiany 
wzajemnej, umożliwiającą rozpowszechnianie ofert zamian lokali mieszkalnych.
2.  Oferty  zamian  udostępniane  są  w  siedzibie  Biura  oraz  na  stronie  internetowej  Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej.
3. Za umieszczone w bazie zamian oferty nie pobiera się opłat.
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4. Oferty umieszczone w bazie zamian podlegają aktualizacji, jeżeli przez okres jednego roku nie 
została dokonana zamiana.
5.  Biuro  Zamiany  Mieszkań  w  imieniu  Gminy  Gorzów  Wlkp.  –  Zakładu  Gospodarki 
Mieszkaniowej inicjuje zamianę lokali  pomiędzy osobami wymienionym w § 16 ust.  2 poprzez 
złożenie  propozycji  zamiany  dotychczasowego  lokalu  wchodzącego  w  skład  mieszkaniowego 
zasobu gminy na inny lokal w przypadku, gdy: 
a) istnieje znaczna dysproporcja pomiędzy powierzchnią lokalu mieszkalnego a ilością osób w nim 
zamieszkujących,
b) najemca lokalu posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu, a także w przypadku, gdy 
zaległość  w  opłatach  skutkowałaby  rozwiązaniem  dotychczasowej  umowy  najmu  oraz 
wystąpieniem na drogę postępowania sądowego o nakazanie opróżnienia lokalu,
c) najemca utracił tytuł prawny do zajmowanego lokalu z tytułu zaległości czynszowych,
d)  zmianie  uległa  jego  sytuacja  zdrowotna,  finansowa  mogąca  skutkować  wykluczeniem 
społecznym.
6. Warunkiem zamiany, o której mowa w ust. 5 pkt b i c, jest spłata zaległości zadłużenia przez 
najemcę lub osobę trzecią.
7. Warunkiem zamiany, o której mowa w ust. 5 pkt c jest zgoda Prezydenta Miasta przywracająca  
tytuł prawny do lokalu.
8. Nieprzyjęcie przez najemcę zgłaszającego wolę zamiany dwukrotnej propozycji zamiany lokalu 
oraz niespłacenie zaległości w opłatach, skutkować będzie uruchomieniem procedury opróżnienia 
lokalu.

§ 18. Odmawia się zezwolenia na dokonanie zamiany jeżeli:
1) w następstwie dokonania zamiany zostałby wynajęty lokal, w którym na członka gospodarstwa 
domowego przypadałoby mniej niż 5m2 powierzchni ogólnej pokoi,
2) najemca posiada tytuł prawny do zajmowania więcej niż jednego lokalu (domu) mieszkalnego, 
oraz gdy współmałżonek najemcy lub właściciela zamienianego lokalu posiada prawo do innego 
lokalu,
3) najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy zalega z opłatą należności 
z tytułu czynszu najmu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu powyżej 3 miesięcy  
z wyjątkiem przypadku spłaty zadłużenia przez najemcę lub osobę trzecią.
4)  w następstwie  dokonania  zamiany zostałby naruszony interes  gminy lub  zasady racjonalnej 
gospodarki.

Rozdział 11
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez 

najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy
§ 19. 1.  W razie  opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego i  rozwiązania umowy 

najmu oraz pozostawienia  w nim osób zamieszkujących dotychczas  wspólnie  z  najemcą,  jeżeli 
pozostały jego pełnoletnie dzieci, osoby przysposobione, rodzice, rodzeństwo, a okres wspólnego 
zamieszkiwania  wynosił  co  najmniej  5  lat  i  nieposiadają  tytułu  prawnego  do  innego  lokalu  
(w przypadku małżeństw żadne z małżonków) - należy wydać skierowanie do zawarcia umowy 
najmu na ten lokal, w przypadku: 
1)  braku  możliwości  przekwaterowania  pozostawionych  osób  do  lokalu  uzyskanego  przez 
dotychczasowego  najemcę,  gdyż  najemca  nie  posiada  tytułu  prawnego  do  lokalu,  w  którym 
zamieszkał,
2) gdy przekwaterowanie pozostawionych osób do lokalu uzyskanego przez najemcę spowodowało 
pogorszenie warunków mieszkaniowych tj. przypadałoby poniżej 5m2 powierzchni mieszkalnej na 
osobę.
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2.  Odmawia  się  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy najmu,  jeżeli  powierzchnia  mieszkalna 
(pokoi) w lokalu opuszczonym przez najemcę w przypadku pozostania osoby samotnej przekroczy 
20m2 a rodziny wieloosobowej 10m2 na osobę. W tym przypadku należy wydać skierowanie do 
zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego.
3. Jeżeli dotychczasowy najemca lokalu zalegał z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie 
lokalu, osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu tego lokalu mieszkalnego, uzyskują zgodę 
pod warunkiem jednorazowej spłaty zaległości.
4. W przypadku braku przesłanek do zawarcia umowy najmu z osobami, które pozostały w lokalu 
opuszczonym przez najemcę i  braku przesłanek do wskazania lokalu zamiennego, wynajmujący 
wzywa te osoby do opuszczenia i opróżnienia lokalu wyznaczając miesięczny termin.
5.  Po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego  terminu  wynajmujący  wszczyna  postępowanie 
sądowe.

§ 20. 1. Osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy, a nie wstąpiły w najem na 
podstawie  art.  691  Kodeksu  cywilnego,  obowiązane  są  do  opuszczenia,  opróżnienia  lokalu  
i przekazania go wynajmującemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o odmowie ustalenia 
najmu lokalu z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.  Wynajmujący  może  w  szczególnych  przypadkach  przedłużyć  termin  do  opuszczenia  
i opróżnienia lokalu o którym mowa w ust. 1 maksymalnie do 6 - ciu miesięcy.
3.  Do  dnia  opróżnienia  lokalu  osoby,  o  których  mowa  w  ust.  1  i  2  obowiązane  są  uiszczać 
odszkodowanie w wysokości określonej w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku 
o  ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego  
(t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z zm.).
4.  Po  bezskutecznym  upływie  terminów  określonych  w  ust.  1  i  2  wynajmujący  wszczyna 
postępowanie sądowe o eksmisję.
5. Ustala się okres 30 dni od daty zgonu najemcy na przekazanie lokalu przez osoby bliskie do 
dyspozycji wynajmującego, jeżeli najemca zamieszkiwał samotnie.

§ 21. W przypadku rozwiązania umowy najmu z powodu opuszczenia lokalu mieszkalnego 
przez najemcę lub w przypadku zgonu najemcy i braku osób, które z mocy prawa wstępują w najem 
(art.  691 Kodeksu cywilnego)  – osoby,  które pozostały w lokalu mogą ubiegać się  o  zawarcie 
umowy najmu na ogólnych zasadach przewidzianych w uchwale.

Rozdział 12
Inne przypadki zawarcia umowy najmu

§  22.  1.  Najemcy  lokali  niesamodzielnych,  z  używalnością  wspólnych  pomieszczeń,  
w  przypadkach  uzasadnionych  względami  społeczno  –  gospodarczymi  i  zasadami  racjonalnej 
gospodarki, mogą wystąpić z wnioskiem o: 
1) zawarcie umowy najmu zwolnionej przez innego najemcę części lokalu, jeżeli w zajmowanym 
dotychczas lokalu powierzchnia mieszkalna (pokoi) przypadająca na jedną osobę wynosi mniej niż 
10m2 a okres  wspólnego zamieszkiwania osób prowadzących gospodarstwo domowe,  zgodnie  
z  potwierdzeniem  wynajmującego,  wynosił  co  najmniej  5  lat  i  pod  warunkiem  nieposiadania 
zadłużenia czynszowego i innych opłat obciążających najemcę,
2) trwałe wydzielenie wynajmowanych przez siebie części, jeżeli będzie skutkowało to powstaniem 
lokalu samodzielnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. 
z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).
2.  Koszty remontu  przyłączenia  zwolnionego lokalu  lub jego części  –  pokrywa najemca,  który 
wnioskował o dodatkową powierzchnię.
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3.  Najemcy  lokalu  położonego  w  lokalu  wspólnym,  w  którym  pozostała  część  lokalu  została 
zwolniona, Gmina może wskazać inny samodzielny lokal.

§ 23. 1. Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu z: 
1) osobami, które utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu na skutek wypowiedzenia umowy 
najmu lub prawomocnego orzeczenia sądowego nakazującego opuszczenie i opróżnienie lokalu,  
a przyczyny utraty tytułu prawnego ustały,
2) byłym najemcą, który po pozbawieniu go tytułu prawnego do zajmowania lokalu uregulował  
w całości zaległość w opłatach,
3) byłym najemcą, który po pozbawieniu go tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wyraził zgodę 
na  zamianę  lokalu  za  pośrednictwem  Biura  Zamiany  Mieszkań  –  Zakładu  Gospodarki 
Mieszkaniowej ze spłatą zadłużenia przez osobę trzecią.
2. Wyrażenie zgody w stosunku do osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 następuje pod warunkiem 
nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu a w przypadku małżonków jeżeli żadnemu z nich 
nie przysługuje taki tytuł, z jednoczesnym zachowaniem kryterium dochodowego określonego w § 
8 pkt 2 i po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Rozdział 13
Zasady wynajmowania lokali o powierzchni użytkowej powyżej 80m2

§ 24. 1. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 mogą być: 
1)  wynajmowane  jako  lokale  zamienne  i  wynajmowane  wieloosobowym  gospodarstwom 
domowym  umieszczonym  na  liście  przydziału  lokali  na  czas  nieoznaczony  -  gwarantującym 
płatność czynszu,
2) wynajmowane na rodzinne domy dziecka i niespokrewnionym rodzinom zastępczym,
3) przekazywane na mieszkania chronione,
4) przeznaczone do zbycia w drodze przetargu.
2. Umowy najmu lokali, o których mowa w ust. 1 zawiera się na czas nieoznaczony.
3.  W  przypadku  braku  możliwości  wynajęcia  lokalu  mieszkalnego  powyżej  80m2  w  sposób 
określony w ust. 1, dopuszcza się dokonanie podziału lokalu na dwa lub więcej lokali i wynajęcie 
ich na zasadach określonych w niniejszej  uchwale,  po uzyskaniu pozytywnej  opinii  Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej.
4. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych potrzebami Miasta, dotyczących osób niezbędnych 
dla Miasta, wynikających z charakteru wykonywanej przez nich pracy,po uzyskaniu pozytywnych 
opinii:  Społecznej  Komisji  Mieszkaniowej  i  właściwej  komisji  Rady Miasta,  Prezydent  Miasta 
może odstąpić od uregulowań zawartych w ust. 1 i wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu 
o  powierzchni  przekraczającej  80m2,  bez  względu  na  wysokość  osiąganego  dochodu  pod 
warunkiem nieposiadania przez wnioskodawcę ani jego współmałżonka tytułu prawnego do innego 
lokalu w granicach administracyjnych miasta.

Rozdział 14
Tryb postępowania przy zawieraniu umów najmu lokali przeznaczonych do remontu 
wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy oraz najem lokali 

powstałych w drodze adaptacji
§  25.  1.  Prezydent  Miasta  podaje  do  publicznej  wiadomości  poprzez  umieszczenie 

informacji na tablicy ogłoszeń, wykaz lokali, które są przeznaczone do wykonania remontu przez 
przyszłego  najemcę,  określając:  strukturę  lokalu,  zakres  prac  remontowych,  szacunkowy koszt 
remontu, termin składania oferty.
2. Informacja o lokalach umieszczana jest przez okres 2 tygodni i  jest to jednocześnie termin,  
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w którym przyjmowane są oferty.
3.  Lokale  te  mogą  być  wynajmowane,  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Społecznej  Komisji 
Mieszkaniowej: 
1) osobom oczekującym na lokale zamienne wymienionym w § 9 ust. 1, § 19 ust. 2,
2) umieszczonym na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony,
3) oczekującym na zamianę z urzędu z uwagi na stan zdrowia.
4. Osoby wymienione w ust. 3 zobowiązane są do wykonania remontu na koszt własny bez zwrotu 
poniesionych nakładów.
5. Decyzję o wyborze osób, którym wskazane zostaną te lokale każdorazowo podejmuje Prezydent 
Miasta, po uprzednim zweryfikowaniu złożonych ofert, uwzględniając pozycję wniosku na liście 
przydziału.
6.  Osoba,  która  uzyskała  pozytywną  decyzję  Prezydenta  Miasta  zobowiązana  jest  do 
przeprowadzenia  remontu  na  warunkach  określonych  w  umowie  zawartej  z  wynajmującym  
w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy użyczenia.
7.  W  wyjątkowych,  uzasadnionych  przypadkach,  Prezydent  Miasta  może  wyrazić  zgodę  na 
przedłużenie terminu wykonania remontu.
8. Skierowanie do zawarcia umowy najmu zostanie wydane po zakończeniu remontu i przedłożeniu 
protokołu o bezusterkowym odbiorze robót.

§ 26. 1. W budynkach stanowiących 100% własności gminy za zgodą Prezydenta Miasta 
dopuszcza  się  przeznaczenie  pomieszczeń  niemieszkalnych  służących  mieszkańcom  do  użytku 
wspólnego  do  nadbudowy,  rozbudowy  i  przebudowy,  adaptacji  w  celu  utworzenia  bądź 
powiększenia lokali mieszkalnych, przeprowadzonych na koszt własny.
2. Najemcą lokalu o którym mowa w ust. 1 może być osoba, która nie posiada tytułu prawnego do 
lokalu mieszkalnego, bądź najemcy lokali w których na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania 
przypada  mniej  niż  5m2  powierzchni  mieszkalnej  a  najemcy  ci  zamieszkują  w  lokalach 
znajdujących się bezpośrednio pod, nad lub obok pomieszczeń przewidzianych do adaptacji bez 
względu na osiągane dochody.
3.  Zgoda  Prezydenta  Miasta  poprzedzona  jest  uzyskaniem  opinii  Społecznej  Komisji 
Mieszkaniowej.
4.  Po zakończeniu prac adaptacyjnych i  przyjęciu lokalu do użytkowania zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, Prezydent Miasta wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu powstałego 
w wyniku przebudowy.

Rozdział 15
Zasady wyrażania zgody na podnajem albo oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego 

części
§ 27. 1. Umowa podnajmu lokalu w całości lub części lokalu przez najemcę albo oddanie 

przez  niego  lokalu  w  bezpłatne  używanie  osobom  trzecim  wymaga  zgody  wynajmującego, 
wyrażonej na piśmie.
2. Wyrażenie zgody na podnajem lokalu następuje w przypadku udokumentowania: 
1) pracy poza miejscem stałego zameldowania,
2) pobytu w zakładach opieki zdrowotnej powyżej 6 miesięcy (za wyjątkiem DPS),
3) pobytu w zakładzie karnym powyżej 6 miesięcy.
3. Umowa może być zawarta każdorazowo na okres nie dłuższy niż 1 rok, ale nie częściej  niż 
dwukrotnie w stosunku do tego samego lokalu.
4. Oddanie lokalu lub jego części do używania bez zgody wynajmującego stanowi podstawę do 
wypowiedzenia umowy najmu.
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Rozdział 16
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali socjalnych i na czas nieoznaczony 

oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej
§ 28. 1.  Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu gminnego należy pobierać  

i składać w okresie od dnia 2 stycznia do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
2. Procedura zmierzająca do zawarcia umowy najmu lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu 
gminy Gorzów Wlkp. rozpoczyna się od złożenia w urzędzie wypełnionego i potwierdzonego przez 
właściwe organy/instytucje wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego/socjalnego, do 
którego dołącza się: 
1) dowody potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.,
2)  poświadczenia  dotyczące  uzyskiwanych  dochodów  w  okresie  ostatnich  3  pełnych  miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku,
3)  w  przypadku  posiadania,  orzeczenie  o  niepełnosprawności  wraz  z  dokumentacją  medyczną 
określającą typ schorzenia, gdy stan zdrowia ma znaczenie dla sprawy mieszkaniowej,
4) w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej wnioskodawcy: prawomocne orzeczenia sądów 
w przedmiocie rozwodu, separacji małżonków, podziału majątku wspólnego małżonków, władzy 
rodzicielskiej  nad  małoletnimi  dziećmi,  stosowania  przemocy w rodzinie  oraz  inne  dokumenty 
wydane przez organy/instytucje, które potwierdzają stan faktyczny podany przez wnioskodawcę we 
wniosku,
5)  prawomocne  orzeczenie  sądu  w  przedmiocie  eksmisji  z  dotychczas  zajmowanego  lokalu  
w przypadku, gdy nakaz dotyczy wnioskodawcy, bądź którejkolwiek z osób objętych wnioskiem,
6)  w  przypadku  osoby  nieposiadającej  zameldowania  na  pobyt  stały  –  potwierdzenie 
wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego wystawione przez właściwy urząd gminy,
7)  w  przypadku  braku  zameldowania  na  terenie  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  –  dokumenty 
potwierdzające, iż centrum życiowe wnioskodawcy znajduje się na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
8)  zgoda  na  gromadzenie,  przetwarzanie  oraz  podanie  do  publicznej  wiadomości  danych 
osobowych  niezbędnych  do  realizacji  zadań  w  zakresie  zaspokajania  potrzeb  mieszkaniowych 
właściwemu  wydziałowi;  zgoda  na  pozyskiwanie  informacji  od  innych  organów  i  instytucji 
niezbędnych  do  dokonania  prawidłowej  oceny  sytuacji  życiowej  wnioskodawcy  oraz  osób 
zgłoszonych  do  wspólnego  zamieszkania,  a  także  zgoda  na  przeprowadzenie  wizji  lokalnej  
w  miejscu  zameldowania/zamieszkiwania  wnioskodawcy oraz  osób  zgłoszonych  do  wspólnego 
zamieszkania,
9)  brak  wyrażenia  zgody  na  przeprowadzenie  kontroli  warunków  zamieszkiwania  lub 
uniemożliwienie przez wnioskodawcę dokonania wizji, a także nieuzasadniona odmowa złożenia 
przez wnioskodawcę oraz pełnoletnich członków jego rodziny podpisu na protokole sporządzonym 
podczas wizji – są równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o pomoc mieszkaniową gminy.
3.  Złożone  wnioski  wraz  z  kompletem  dokumentacji  podlegają  wstępnej  weryfikacji  przez 
pracowników właściwego wydziału a następnie są kierowane do zaopiniowania Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej.
4.  Weryfikacja  wniosków  następuje  w  oparciu  o  punktację  uzyskaną  po  uwzględnieniu 
szczegółowych kryteriów określonych w załączniku do uchwały.
5.  Przy  kwalifikowaniu  wniosku  do  zawarcia  umowy  najmu  uwzględnia  się  dodatkową 
powierzchnię  mieszkalną  w  wysokości  10m2  gdy  wnioskodawca  lub  członek  jego  rodziny 
zabiegający wraz z nim o zawarcie umowy najmu, porusza się na wózku inwalidzkim, dotknięty 
jest chorobą nowotworową, porażeniem mózgowym lub jest po transplantacji organów.
6.  Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Rada Miasta,  która określa  jej  zakres działania  
i regulamin pracy. Rada Miasta określa liczebność, kadencję i skład Komisji.
7.  Listy osób i  rodzin zakwalifikowanych do zawarcia  umów najmu sporządza się  w miesiącu 
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grudniu każdego roku kalendarzowego na rok następny, odrębnie dla lokali mieszkalnych na czas 
nieoznaczony  i  lokali  socjalnych.  Prezydent  Miasta  podaje  listy  przydziału  do  publicznej 
wiadomości w okresie od dnia 02 do 31 stycznia roku następnego poprzez wywieszenie w siedzibie  
urzędu oraz publikację na stronie internetowej Miasta Gorzowa Wlkp.
8.  Umieszczenie  na  liście  nie  rodzi  zobowiązań  Gminy  do  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  
w stosunku do wszystkich osób w danym roku, gdyż uzależnione to będzie od ilości uzyskanych 
wolnych  lokali.  Osoby,  rodziny  które  nie  otrzymają  skierowania  do  zawarcia  umowy najmu  
w danym roku kalendarzowym podlegają ponownej weryfikacji przy sporządzaniu list przydziału 
na następny rok po ponownym złożeniu wniosku.
9.  Wskazanie  lokalu  następuje  według  kolejności  osób  umieszczonych  na  liście,  przy 
uwzględnieniu rodzaju lokalu odpowiedniego do struktury rodziny.
10. W przypadku posiadania równej liczby punktów przez osoby umieszczone na liście przydziału, 
o kolejności przydziału decyduje Prezydent Miasta uwzględniając okres oczekiwania, a w następnej 
kolejności stan zdrowotny, liczebność rodziny, warunki mieszkaniowe.
11. Umowy najmu zawierane są przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na podstawie pisemnego 
wskazania najemcy wystawionego przez Gminę.
12. Zawarcie umowy najmu poprzedzone jest umieszczeniem na rocznej liście zaopiniowanej przez 
Społeczną Komisję Mieszkaniową.
13. Nieprzyjęcie trzech ofert lokali w danym roku przez osoby umieszczone na liście, powoduje 
skreślenie tych osób z listy przydziału przez Prezydenta Miasta.
14. Wnioski osób, rodzin umieszczonych na listach podlegają sprawdzeniu: 
1) po złożeniu wniosku o najem mieszkania,
2) przed zawarciem umowy najmu.
15. Sprawdzanie spełniania warunków może też być dokonywane przez cały okres oczekiwania, 
licząc od chwili zakwalifikowania na listę oczekujących do zawarcia umowy najmu.
16. Dopuszcza się przekwalifikowanie wniosków osób, rodzin z listy przydziału lokali socjalnych 
na  listę  przydziału  lokali  na  czas  nieoznaczony  i  odwrotnie,  jeżeli  sytuacja  finansowa  uległa 
zmianie  a  pozostałe  uwarunkowania  nie  zmieniły  się.  Przekwalifikowanie  wymaga  opinii 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
17.  Wnioskodawcy  są  zobowiązani  do  poinformowania  właściwego  wydziału  Urzędu  Miasta  
o każdej zmianie dotyczącej: adresu zamieszkania, sytuacji mieszkaniowej, sytuacji finansowej.  
W  razie  zaniedbania  obowiązku,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,  korespondencję 
wysłaną na ostatni podany adres uważa się za doręczoną.
18.  Złożenie  przez  wnioskodawcę  oświadczeń  zawierających  nieprawdziwe  dane  lub  zatajenie 
danych  dotyczących  własnej  sytuacji  mieszkaniowej  i  finansowej  (materialnej),  a  także 
nieusprawiedliwiony brak aktualizacji wniosku w zakresie wymaganym uchwałą niezbędnych do 
zawarcia umowy najmu lokalu skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku.
19.  Nieusprawiedliwiony  brak  reakcji  na  prawidłowo  doręczone  wezwanie  do  stawienia  się 
osobiście w siedzibie urzędu w celu złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów niezbędnych 
do stwierdzenia spełniania kryteriów określonych niniejszą uchwałą – uważa się za rezygnację  
z ubiegania się o zawarcie umowy najmu.

§  29.  Osoby wynajmujące  lokale  mieszkalne  opłacają  czynsz  z  tytułu  najmu,  określony 
Zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  oraz  opłaty  określone  w  art.  7,  8  i  9  ustawy  z  dnia  
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o  zmianie 
Kodeksu cywilnego (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 31, poz. 266 ze zm.).
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§ 30. Tracą moc uchwały:
1)  uchwała  nr  LXIV/1017/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  października  2009r.  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
2)  uchwała  nr  LXXVII/1193/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  czerwca  2010r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy,
3) uchwała nr XXIV/241/2012 z dnia 25 stycznia 2012r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

Poz. 2595

UchwałaNR LVII/653/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się co nastepuje:

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§ 1. Nadaje się statut Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.

§ 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. zwany dalej Ośrodkiem jest zakładem 
budżetowym utrzymującym się z dochodów własnych oraz dotacji Miasta Gorzów Wlkp.

§ 3. Ośrodek działa na obszarze miasta oraz w Ośrodku Przywodnym Nierzym w gminie 
Kłodawa a siedziba Ośrodka mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej 10.

§ 4. Ośrodek działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.),
2) Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.),
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
4) Niniejszego statutu.

§ 5.  Ośrodek realizuje zadania i  cele  określone w statucie,  a także zadania wynikające  
z uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp. i rocznego planu finansowego.
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§ 6. Ośrodek używa pieczęci o treści:
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji
2. ul. Słowiańska 10
3. 66 - 400 Gorzów Wlkp.

Rozdział II 
Cele i przedmiot działania Ośrodka 

§ 7. Ośrodek realizuje podstawowe zadania w zakresie:
1) planowania i  zagospodarowania sportowego,  rekreacyjnego i  turystycznego terenów i miejsc 
specjalnie na ten cel wydzielonych przez miasto Gorzów Wlkp.,
2) eksploatacji, konserwacji i rozbudowy bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
3)  pełnienie  funkcji  inwestorskich  przy  realizacji  zadań  inwestycyjnych  dotyczących  obiektów 
sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i innych, które zleci Prezydent Miasta,
4)  udostępniania  bazy sportowej,  rekreacyjnej,  kulturalnej  i  turystycznej  klubom,  organizacjom 
sportowym  i  szkolnym,  stowarzyszeniom  i  innym  jednostkom  oraz  osobom  fizycznym  dla 
organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych, szkoleniowych i kulturalnych,
5)  organizacji  własnych  i  zleconych  imprez  sportowych,  rekreacyjnych,  turystycznych  
i kulturalnych, wystawienniczych, szkoleniowych, handlowych i innych służących mieszkańcom 
miasta przy współpracy z innymi podmiotami i jednostkami organizacyjnymi,
6) prowadzenie wszelkiego rodzaju szkoleń w zakresie kultury fizycznej dla potrzeb własnych oraz 
zleconych przez inne organizacje i instytucje,
7) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej w tym terapii zajęciowej 
dla osób niepełnosprawnych
8) administrowanie następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi: 
a) nieruchomością położoną w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jasnej i Śląskiej, zabudowaną obiektem 
stadionu żużlowego,
b)  nieruchomością  położoną  w Gorzowie  Wlkp.  przy  ul.  Myśliborskiej,  zabudowaną  obiektem 
stadionu piłkarskiego,
c) nieruchomością położoną w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej, zabudowaną boiskiem oraz 
niezabudowaną działką gruntu,
d)  nieruchomoscią  położoną  w  Gorzowie  Wlkp.  przy  ul.  Chopina  52,  zabudowaną 
dwukondygnacyjnym,  niepodpiwniczonym  budynkiem garażowo-magazynowym oraz  obiektami 
garażowymi,
e)  gruntami  Ośrodka  Przywodnego  nad  jeziorem  Nierzym  w  gminie  Kłodawa  z  domkami 
campingowymi, polem namiotowym oraz miejscem przeznaczonym do kąpieli,
f) Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz parkingiem przy CH Park 111,
g) przejściem podziemnym pod nazwą "INFO-GLOB" wraz z wieżą widokową na rondzie przy  
ul. Przemysłowej 1 w Gorzowie Wlkp.,
h) częścią Bulwaru Zachodniego przy ul. Nadbrzeżnej w Gorzowie Wlkp.,
i)  nieruchomościa  położoną  w  Gorzowie  Wlkp.  przy  ul.  Składowej  11,  zabudowaną  obiektem 
handlowym, budynkiem administracyjnym oraz obiektami usługowo-handlowymi,
j) nieruchomoscią położoną w Gorzowie Wlkp. przy ul. Złotego Smoka oraz przy ul. Szczecińskiej 
z przeznaczeniem na prowadzenie giełdy samochodowo-towarowej,
k)  nieruchomościa  położoną  w  Gorzowie  Wlkp.  przy  ul.  Słowiańskiej  10,  zabudowaną 
dwukondygnacyjnym,  częściowo  podpiwniczonym  budynkiem  administracyjno-socjalnym  oraz 
parterowym niepodpiwniczonym budynkiem garażowo-warsztatowym.
9)  zarządzanie  Strefą  Płatnego  Parkowania  na  zasadach  określonych  w  uchwale  Rady  Miasta 
Gorzowa Wlkp.,
10) prowadzenie giełdy samochodowo-towarowej,
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11) pobieranie opłaty targowej na targowiskach,
12) prowadzenie działalności gospodarczej celem pozyskania środków na rozszerzenie działalności 
Ośrodka w zakresie rozbudowy i upowszechniania kultury fizycznej oraz remontów i modernizacji 
bazy sportowo-rekreacyjnej,
13)  wykonywanie  różnych  zadań  zleconych  będących  w  gestii  administracji  samorządowej  
i  rządowej oraz administrowanie i  zarządzanie obiektami innymi niż  sportowe, rekreacyjne czy 
turystyczne, po zabezpieczeniu środków na te cele z kasy zlecającego.

Rozdział III 
Organizacja Ośrodka 

§ 8. 1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz jednoosobowo Dyrektor, który jest 
powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta,
2. Przełożonym Dyrektora jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
3.  Dyrektor  Ośrodka  na  podstawie  udzielonego  pełnomocnictwa,  samodzielnie  decyduje  
o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów 
odrębnych przepisów. Do czynności prawnych przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna 
jest zgoda Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.,
4. Dyrektor jest przełożonym pracowników zatrudnionych w Ośrodku,
5. Dyrektor Ośrodka realizuje zadania przy pomocy: Głównego Księgowego, Kierownika Zespołów 
Obiektów,  Działu  Imprez  i  Samodzielnych  Pracowników  Admninistracyjnych  oraz  Radcy 
Prawnego i Inspektora BHP.

§ 9. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny sporządzony przez 
Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

§  10.  1.  Dyrektora  w  czasie  jego  nieobecności  zastępuje  Główny  Księgowy  a  zakres 
zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.
2.  W  czasie  nieobecności  zarówno  Dyrektora  jak  i  Głównego  Księgowego,  zastępstwo  pełni 
Kierownik Zespołu Obiektów.

Rozdział IV 
Majątek Ośrodka 

§ 11. Mienie Ośrodka stanowią:
1) składniki majątkowe przekazane przez Miasto Gorzów Wlkp.
2) składniki majątkowe nabyte ze środków finansowych Ośrodka.

§ 12. Mienie, o którym mowa w § 11 pkt 1 jest mieniem komunalnym i stanowi własność 
Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 13. Pracownicy Ośrodka gospodarują mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny 
z uwzględnieniem zasady staranności.

§ 14. 1. Za mienie określone w § 11 i właściwe nim zarządzanie, odpowiedzialność ponosi 
Dyrektor Ośrodka.
2.  Pracownicy Ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną wynikającą z przepisów Kodeksu 
Pracy.

Rozdział V 
Gospodarka finansowa 

§ 15. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka są:
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1) dochody własne,
2) dotacje z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.,
3) darowizny.

§ 16. Gospodarka finansowa Ośrodka jest prowadzona w oparciu o roczny plan finansowy, 
opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 17. 1. Sprawozdawczość Ośrodka sporządza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.  Ośrodek  sporządza  roczny  bilans  aktywów  i  pasywów,  który  zatwierdza  Prezydent  Miasta 
Gorzowa Wlkp.
3. Dyrektor składa sprawozdanie z działalności Ośrodka w okresie półrocznym i rocznym.

§ 18. Za prowadzenie gospodarki finansowej odpowiada Dyrektor Ośrodka.

Rozdział VI 
Nadzór nad Ośrodkiem 

§ 19. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 20. Zmian w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 21. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka.

§  22.  Traci  moc  Uchwała  Nr  XXIV/358/2007  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.

§  23.  Uchwała  wchodzi  w  życie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2596

Uchwała NR LVII/654/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005,  
Nr  31,  poz.266  ze  zm.)  oraz  §  26  ust.  4  uchwały  nr  LXIV/1017/1017/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  października  2009  roku  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali 
wchodzących  skład  mieszkaniowego  zasobu  gminy,  zmienionej  uchwałami  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. Nr LXXVII/1193/2012 z dnia 30 czerwca 2010 roku i Nr XXIV/241/2012 z dnia 
25 stycznia 2012 roku uchwala się, co następuje:
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§ 1. W celu zapewnienia prawidłowej procedury związanej z rozpatrywaniem i załatwianiem 
wniosków  o  najem  lokali  zawieranych  na  czas  nieoznaczony  i  najem  lokali  socjalnych  oraz 
poddania  tych  spraw  kontroli  społecznej  powołuje  się  Społeczną  Komisję  Mieszkaniową  
w składzie:
1) Przewodniczący - Grażyna Hołówko
2) Zastępca przewodniczącego - Jan Kosicki
3) Członek - Zenon Burzawa
4) Członek - Katarzyna Lambryczak
5) Członek - Michał Klisiński
6) Członek - Julia Bartnicka
7) Członek - Irena Mazurkiewicz
8) Członek - Genowefa Grzelak
9) Członek - Dorota Głuchowska
10) Członek - Małgorzata Korzeniowska
11) Członek - Jolanta Żuchowska
12) Członek - Barbara Zajbert

§ 2. Kadencja Społecznej Komisji Mieszkaniowej trwa 4 lata, licząc od dnia powołania.

§ 3. Tracą moc:
1.  Uchwała  Nr  LXIV/1018/2009 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  28  października  2009r.  
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
2. Uchwała Nr XL/467/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

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

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

(-)
Jerzy Sobolewski 

Poz. 2597

Uchwała NR LVII/655/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2005,  
Nr  31,  poz.266  ze  zm.)  oraz  §  26  ust.  4  uchwały  nr  LXIV/1017/1017/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  października  2009  roku  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali 
wchodzących  skład  mieszkaniowego  zasobu  gminy,  zmienionej  uchwałami  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. Nr LXXVII/1193/2012 z dnia 30 czerwca 2010 roku i Nr XXIV/241/2012 z dnia 
25 stycznia 2012 roku uchwala się, co następuje:
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§ 1. Przedmiotem działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej jest analiza i weryfikacja 
pod  kątem  formalno  -  prawnym  złożonych  wniosków  o  najem  lokali  socjalnych  i  na  czas 
nieoznaczony  oraz  współudział  w  przygotowywaniu  list  osób  zakwalifikowanych  do  zawarcia 
umów najmu.

§ 2. Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy:
1) Weryfikacja i opiniowanie na podstawie przygotowywanych przez Wydział Spraw Społecznych 
dokumentów  –  wniosków  o  zawarcie  umowy  najmu  lokali  mieszkalnych  i  socjalnych,  oraz 
ustalenie ilości punktów uzyskanych przez poszczególnych wnioskodawców, w oparciu o kryteria 
przyjęte w obowiązującej uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy.
2) Opiniowanie skarg i odwołań w sprawach określonych w pkt 1,
3)  Dokonywanie  wizji  lokalnych  we  wszystkich  sprawach  wątpliwych  celem  ustalenia  stanu 
faktycznego.  Z  przeprowadzonej  wizji  Komisja  sporządza  protokół  zawierający  wnioski 
uzasadniające przydział lub odmowę zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego.
4) Przygotowywanie i przedkładanie w grudniu każdego roku Prezydentowi Miasta list osób wraz 
z punktacją, zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu w przyszłym roku.

§  3.  Obsługę  merytoryczną  i  techniczno  -  biurową  Społecznej  Komisji  Mieszkaniowej 
zapewnia Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 4. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 5.  Pracami Społecznej Komisji  Mieszkaniowej kieruje Przewodniczący a podczas jego 
nieobecności Zastępcą Przewodniczącego.

§  6.  Posiedzenia  Społecznej  Komisji  Mieszkaniowej  odbywają  się  w  zależności  od 
faktycznych  potrzeb,  natomiast  pierwsze  posiedzenie  celem  opiniowania  wniosków  na  listy 
przydziału odbędzie się nie wcześniej niż w miesiącu wrześniu.

§  7.  Z  każdego  posiedzenia  Komisja  sporządza  protokół,  który  winien  zawierać  
w szczególności wykaz imienny rozpatrywanych wniosków, przebieg głosowania oraz wnioski  
i opinie. Protokół podpisuje Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej lub jego Zastępca.

§ 8. Decyzje Społecznej Komisji Mieszkaniowej dotyczące wydania opinii w omawianej 
sprawie  zapadają  zwykłą  większością  głosów w głosowaniu  jawnym w obecności  co  najmniej 
połowy składu Komisji.

§  9.  Posiedzenie  Społecznej  Komisji  Mieszkaniowej  zwołuje  Przewodniczący, 
zawiadamiając  wszystkich  członków  na  piśmie  lub  w  inny  sposób  zapewniający  skuteczność 
powiadomienia.

§ 10. Komisja nie prowadzi korespondencji z osobami ubiegającymi się o przyznanie lokalu 
komunalnego.

§  11.  Protokoły  Komisji  stanowią  podstawę  do  prowadzenia  przez  Wydział  Spraw 
Społecznych  korespondencji  z  osobami  ubiegającymi  się  o  zawarcie  umowy  najmu  lokalu 
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komunalnego.

§  12.  Traci  moc  uchwała  Nr  LIX/669/2005  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
19 października 2005r. w sprawie regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§  12.  Traci  moc  uchwała  Nr  LIX/669/2005  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
19 października 2005r. w sprawie regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

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

(-)
Jerzy Sobolewski 

Poz. 2598

Uchwała NR LVII/656/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. 2013 poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wlkp. przez Zespół Szkół 
Technicznych i  Ogólnokształcących z  siedzibą w Gorzowie Wlkp.,  ul.  Czereśniowa 4e,  w celu 
umieszczenia go na prawym ramieniu munduru galowego wychowawców oraz kadetów szkoły.

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

(-)
Jerzy Sobolewski 

Poz. 2599

Uchwała NR LVII/657/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
dnia 30 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym 
(t. j.Dz. U. z 2013r. poz. 594) i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r., o sporcie (Dz. U. 
Nr 127, poz.857 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/394/2012 z dnia 25 września 2012r., w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp., § 5 otrzymuje brzmienie: 
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"Realizacja celów określonych w §4 może nastąpić tylko przez uzyskanie następujących efektów:
1) Osiąganie wysokich wyników sportowych: 
a)  jako udział  w finale  zawodów rangi  Mistrzostw Polski  oraz udział  w zawodach Mistrzostw 
Europy,  Mistrzostw  Świata,  Paraolimpiady  i  Igrzysk  Olimpijskich  w  nastepujących  wiodących 
dyscyplinach indywidualnych: wioślarstwo, kajakarstwo i pływanie,
b) jako udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski na żużlu i w koszykówce kobiet oraz w 
rozgrywkach centralnych piłki nożnej mężczyzn,
c)  jako udział  w rozgrywkach III  ligi  (czwarty poziom rozgrywek),  w piłce nożnej  mężczyzn  
z jednoczesnym spełnieniem warunku pełnego szkolenia grup młodzieżowych co oznacza, że klub 
posiada zespoły biorące udział w rozgrywkach mistrzowskich pod egidą PZPN lub Wojewódzkiego 
bądź  Okręgowego  Związku  Piłki  Nożnej  we  wszystkich  kategoriach  tj.  żak,  orlik,  młodzik 
trampkarz, junior młodszy, junior starszy.
2) Budowę oraz rozbudowę obiektów sportowych, a także bieżące remontowanie i utrzymywanie 
na wysokim poziomie aktualnie funkcjonujących.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2600

Zarządzenie Nr 998/III/2013
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(t. j.Dz. U. z 2013 roku poz.885) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę   23.505 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę   23.505 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę   23.505 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   23.505 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp.

wz. Prezydenta Miasta
(-)

Ewa Piekarz
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 998/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z 29 sierpnia 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 50 873 969,48 22 500,00 50 896 469,48

 85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 143 382,00 22 500,00 165 882,00

  2320
Dotacje  celowe  otrzymane  z  powiatu  na  zadania  bieżące 
realizowane  na  podstawie  porozumień  (umów)  między 
jednostkami samorządu terytorialnego

75 000,00 22 500,00 97 500,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 366 188,00 1 005,00 4 367 193,00
 85321  Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 448 000,00 1 005,00 449 005,00

  2320
Dotacje  celowe  otrzymane  z  powiatu  na  zadania  bieżące 
realizowane  na  podstawie  porozumień  (umów)  między 
jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 1 005,00 1 005,00

  
Razem: 482 399 600,14 23 505,00 482 423 105,14
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 998/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 79 408 926,48 22 500,00 79 431 426,48

 85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 476 705,00 22 500,00 6 499 205,00

  2360

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

460 326,00 22 500,00 482 826,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 496 271,00 1 005,00 9 497 276,00
 85321  Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 448 000,00 1 005,00 449 005,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 123 562,00 1 005,00 124 567,00

  

Razem: 466 861 805,14 23 505,00 466 885 310,14
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Poz. 2601

Zarządzenie Nr 1009/III/2013
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) oraz § 11 pkt 1 uchwały Nr XL/453/2012 Rady Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  19  grudnia  2012  roku  -  uchwała  budżetowa  na  2013  rok  miasta  
Gorzowa Wlkp. zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 293.777 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 293.777 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 293.777 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 293.777 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w
Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 1009/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 17 września 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 50 896 469,48 - 19 270,00 50 877 199,48

 85202  Domy pomocy społecznej 6 190 940,00 - 19 270,00 6 171 670,00

  2130 Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację 
bieżących zadań własnych powiatu 2 196 290,00 - 19 270,00 2 177 020,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 2 526 713,00 313 047,00 2 839 760,00
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 600 000,00 313 047,00 913 047,00

  2040

Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację 
zadań  bieżących  gmin  z  zakresu  edukacyjnej  opieki 
wychowawczej  finansowanych  w  całości  przez  budżet 
państwa w ramach programów rządowych

0,00 313 047,00 313 047,00

  
Razem: 482 423 105,14 293 777,00 482 716 882,14
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 1009/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 17 września 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 79 431 426,48 - 19 270,00 79 412 156,48

 85202  Domy pomocy społecznej 12 135 898,00 - 19 270,00 12 116 628,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 398 298,00 3 740,00 5 402 038,00
  4270 Zakup usług remontowych 207 950,00 - 23 010,00 184 940,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 18 540 257,00 313 047,00 18 853 304,00
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 1 060 000,00 313 047,00 1 373 047,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 35 850,00 313 047,00 348 897,00

  
Razem: 466 885 310,14 293 777,00 467 179 087,14
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Poz. 2602

Zarządzenie Nr 1016/III/2013
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę   15.021 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę   15.021 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę   15.021 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   15.021 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp.

wz. Prezydenta Miasta
(-)

Ewa Piekarz
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 1016/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 września 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
700   Gospodarka mieszkaniowa 19 397 479,00 15 000,00 19 412 479,00

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 19 397 479,00 15 000,00 19 412 479,00

  2110
Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  zadania 
bieżące  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne  zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

55 000,00 15 000,00 70 000,00

750   Administracja publiczna 1 513 688,00 - 3 751,00 1 509 937,00
 75045  Kwalifikacja wojskowa 42 000,00 - 3 751,00 38 249,00

  2110
Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  zadania 
bieżące  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne  zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

30 000,00 - 751,00 29 249,00

  2120
Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  zadania 
bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej

12 000,00 - 3 000,00 9 000,00

852   Pomoc społeczna 50 879 610,48 3 772,00 50 883 382,48
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 416 839,00 3 772,00 420 611,00

  2010
Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

127 944,00 3 772,00 131 716,00

  

Razem: 481 636 320,14 15 021,00 481 651 341,14
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 1016/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 września 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
700   Gospodarka mieszkaniowa 12 108 691,00 15 000,00 12 123 691,00

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 010 268,00 15 000,00 6 025 268,00
  4300 Zakup usług pozostałych 252 779,00 15 000,00 267 779,00

750   Administracja publiczna 37 127 308,00 - 3 751,00 37 123 557,00
 75045  Kwalifikacja wojskowa 42 000,00 - 3 751,00 38 249,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 - 200,00 0,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 419,00 - 210,00 209,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 241,00 - 341,00 1 900,00

  4390 Zakup  usług  obejmujących  wykonanie  ekspertyz,  analiz  i 
opinii 3 000,00 - 3 000,00 0,00

852   Pomoc społeczna 79 414 567,48 3 772,00 79 418 339,48
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 272 444,00 3 772,00 1 276 216,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 272 444,00 3 772,00 1 276 216,00

  

Razem: 466 098 525,14 15 021,00 466 113 546,14
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Poz. 2603

Zarządzenie Nr 1030/III/2013
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 15 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę          1.209.651 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę          1.209.651 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę          1.209.651 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę          1.209.651 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§  3.1.  Po  zmianach  określa  się  łączną  kwotę  planowanych  dochodów  budżetu  miasta
w wysokości 482.860.992,14 zł, 
w tym:
1) dochody bieżące - 459.068.744,14 zł
2) dochody majątkowe -   23.792.248,00 zł
2.  Po  zmianach  określa  się  łączną  kwotę  planowanych  wydatków  budżetu  miasta
w wysokości 467.323.197,14 zł, 
w tym:
1) wydatki bieżące - 435.249.059,14 zł
2) wydatki majątkowe -   32.074.138,00 zł

§  4.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 1030/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 15 października 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 14 620 895,00 945 369,00 15 566 264,00
 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 28 224,00 117 576,00 145 800,00

  2030 Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 117 576,00 117 576,00

 80104  Przedszkola 3 599 623,00 804 816,00 4 404 439,00

  2030 Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 804 816,00 804 816,00

 80105  Przedszkola specjalne 0,00 6 003,00 6 003,00

  2030 Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 6 003,00 6 003,00

 80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 16 974,00 16 974,00

  2030 Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 16 974,00 16 974,00

852   Pomoc społeczna 50 883 382,48 161 382,00 51 044 764,48
 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 438 000,00 4 500,00 442 500,00

  2110
Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  zadania 
bieżące  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne  zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

438 000,00 4 500,00 442 500,00

 85295  Pozostała działalność 1 660 557,00 156 882,00 1 817 439,00

  2010
Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

460 557,00 156 882,00 617 439,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 762 095,00 102 900,00 4 864 995,00
 85321  Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 449 005,00 102 900,00 551 905,00
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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

448 000,00 102 900,00 550 900,00

  

Razem: 481 651 341,14 1 209 651,00 482 860 992,14

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 1030/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 15 października 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 175 511 346,00 945 369,00 176 456 715,00

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 565 454,00 117 576,00 1 683 030,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 039 736,00 93 676,00 1 133 412,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186 600,00 21 800,00 208 400,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 26 520,00 2 100,00 28 620,00
 80104  Przedszkola 25 861 167,00 804 816,00 26 665 983,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 112 742,00 584 696,00 15 697 438,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 732 859,00 22 000,00 2 754 859,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 653 193,00 37 110,00 690 303,00
  4260 Zakup energii 1 428 140,00 153 940,00 1 582 080,00
  4300 Zakup usług pozostałych 597 484,00 7 070,00 604 554,00
 80105  Przedszkola specjalne 243 958,00 6 003,00 249 961,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 058,00 6 003,00 184 061,00
 80106  Inne formy wychowania przedszkolnego 42 950,00 16 974,00 59 924,00

  2540 Dotacja  podmiotowa  z  budżetu  dla  niepublicznej  jednostki 
systemu oświaty 37 850,00 16 974,00 54 824,00

852   Pomoc społeczna 79 418 339,48 161 382,00 79 579 721,48
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 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 438 000,00 4 500,00 442 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 069,00 4 000,00 8 069,00
  4220 Zakup środków żywności 500,00 500,00 1 000,00
 85295  Pozostała działalność 2 162 914,00 156 882,00 2 319 796,00
  3110 Świadczenia społeczne 1 774 225,00 152 176,00 1 926 401,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 2 706,00 2 706,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 000,00 2 000,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 892 178,00 102 900,00 9 995 078,00
 85321  Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 449 005,00 102 900,00 551 905,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 722,00 2 900,00 44 622,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 124 567,00 63 500,00 188 067,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 240,00 20 500,00 25 740,00
  4260 Zakup energii 6 000,00 6 500,00 12 500,00
  4270 Zakup usług remontowych 2 600,00 2 000,00 4 600,00
  4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 7 500,00 35 500,00

  

Razem: 466 113 546,14 1 209 651,00 467 323 197,14
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Poz. 2604

Zarządzenie Nr 1040/III/2013
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę     1.197.229,14 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę     1.197.229,14 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę     1.197.229,14 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę     1.197.229,14 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§  3.1.  Po  zmianach  określa  się  łączną  kwotę  planowanych  dochodów  budżetu  miasta
w wysokości 484.058.221,28 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 460.265.973,28 zł
2) dochody majątkowe - 23.792.248,00 zł
2.  Po  zmianach  określa  się  łączną  kwotę  planowanych  wydatków  budżetu  miasta
w wysokości 468.520.426,28 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 436.446.288,28 zł
2) wydatki majątkowe - 32.074.138,00 zł

§  4.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

168



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8 (217)/2013

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 1040/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 22 października 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010   Rolnictwo i łowiectwo 82 242,66 19 278,14 101 520,80

 01095  Pozostała działalność 82 242,66 19 278,14 101 520,80

  2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań  bieżących  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

82 242,66 19 278,14 101 520,80

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 847 100,00 1 022,00 10 848 122,00
 75478  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 022,00 1 022,00

  2110
Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00 1 022,00 1 022,00

852   Pomoc społeczna 51 044 764,48 1 176 929,00 52 221 693,48
 85203  Ośrodki wsparcia 1 100 198,00 50 496,00 1 150 694,00

  2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań  bieżących  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 009 800,00 50 496,00 1 060 296,00

 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 442 500,00 1 075,00 443 575,00

  2110
Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

442 500,00 1 075,00 443 575,00

 85206  Wspieranie rodziny 60 000,00 29 042,00 89 042,00

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 60 000,00 29 042,00 89 042,00
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 85214  Zasiłki  i  pomoc  w  naturze  oraz  składki  na  ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 2 656 777,00 208 200,00 2 864 977,00

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 656 777,00 208 200,00 2 864 977,00

 85216  Zasiłki stałe 3 806 187,00 711 214,00 4 517 401,00

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 806 187,00 711 214,00 4 517 401,00

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 854 800,00 155 873,00 1 010 673,00

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 000,00 155 873,00 1 009 873,00

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 420 611,00 21 029,00 441 640,00

  2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań  bieżących  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

131 716,00 21 029,00 152 745,00

Razem: 482 860 992,14 1 197 229,14 484 058 221,28

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 1040/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 22 października 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010   Rolnictwo i łowiectwo 257 302,66 19 278,14 276 580,80

 01095  Pozostała działalność 82 242,66 19 278,14 101 520,80
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 361,82 319,22 1 681,04
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 234,10 54,87 288,97
  4120 Składki na Fundusz Pracy 16,68 3,91 20,59
  4430 Różne opłaty i składki 80 630,06 18 900,14 99 530,20

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 436 652,00 1 022,00 12 437 674,00
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 75478  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 1 022,00 1 022,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 022,00 1 022,00

852   Pomoc społeczna 79 579 721,48 1 176 929,00 80 756 650,48
 85203  Ośrodki wsparcia 1 334 800,00 50 496,00 1 385 296,00

  2360

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

1 009 800,00 40 496,00 1 050 296,00

  4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 10 000,00 11 000,00
 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 442 500,00 1 075,00 443 575,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 069,00 1 075,00 9 144,00
 85206  Wspieranie rodziny 312 399,00 29 042,00 341 441,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 552,00 21 887,00 25 439,00
  4270 Zakup usług remontowych 377,00 7 155,00 7 532,00

 85214  Zasiłki  i  pomoc  w  naturze  oraz  składki  na  ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 4 156 777,00 208 200,00 4 364 977,00

  3110 Świadczenia społeczne 4 156 777,00 208 200,00 4 364 977,00
 85216  Zasiłki stałe 4 106 187,00 711 214,00 4 817 401,00
  3110 Świadczenia społeczne 4 106 187,00 711 214,00 4 817 401,00
 85219  Ośrodki pomocy społecznej 4 752 905,00 155 873,00 4 908 778,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 126 935,00 155 873,00 3 282 808,00
 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 276 216,00 21 029,00 1 297 245,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 276 216,00 21 029,00 1 297 245,00

  

Razem: 467 323 197,14 1 197 229,14 468 520 426,28
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Poz. 2605

Zarządzenie Nr 1043/III/2013
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 513.200 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 513.200 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 513.200 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 513.200 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§  3.1.  Po  zmianach  określa  się  łączną  kwotę  planowanych  dochodów  budżetu  miasta
w wysokości           484.907.589,28 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 461.052.341,28 zł
2) dochody majątkowe -   23.855.248,00 zł
2.  Po  zmianach  określa  się  łączną  kwotę  planowanych  wydatków  budżetu  miasta
w wysokości           469.369.794,28 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 437.232.836,28 zł
2) wydatki majątkowe -   32.136.958,00 zł

§  4.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 1043/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z 31 października 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
710   Działalność usługowa 2 679 380,00 5 860,00 2 685 240,00

 71015  Nadzór budowlany 406 500,00 5 860,00 412 360,00

  2110
Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na  zadania 
bieżące  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  inne  zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat

406 500,00 5 860,00 412 360,00

852   Pomoc społeczna 52 221 693,48 67 340,00 52 289 033,48
 85202  Domy pomocy społecznej 6 171 670,00 - 14 260,00 6 157 410,00

  2130 Dotacje  celowe  otrzymane z  budżetu  państwa na  realizację 
bieżących zadań własnych powiatu 2 177 020,00 - 14 260,00 2 162 760,00

 85213  

Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane  za  osoby 
pobierajace  niektóre  świadczenia  z  pomocy  społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej.

661 804,00 81 600,00 743 404,00

  2030 Dotacje  celowe  otrzymane z  budżetu  państwa na  realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 336 000,00 81 600,00 417 600,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 2 760 087,00 440 000,00 3 200 087,00
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 913 047,00 440 000,00 1 353 047,00

  2030 Dotacje  celowe  otrzymane z  budżetu  państwa na  realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 600 000,00 440 000,00 1 040 000,00

  

Razem: 484 394 389,28 513 200,00 484 907 589,28
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 1043/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 października 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
710   Działalność usługowa 3 257 180,00 5 860,00 3 263 040,00

 71015  Nadzór budowlany 406 500,00 5 860,00 412 360,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 247,00 5 860,00 59 107,00

852   Pomoc społeczna 80 756 650,48 67 340,00 80 823 990,48
 85202  Domy pomocy społecznej 12 116 628,00 - 14 260,00 12 102 368,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 932 869,00 - 1 870,00 930 999,00
  4220 Zakup środków żywności 793 764,00 - 3 000,00 790 764,00
  4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 99 000,00 - 2 000,00 97 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 154 940,00 - 1 000,00 153 940,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 19 205,00 - 2 390,00 16 815,00
  4430 Różne opłaty i składki 24 700,00 - 4 000,00 20 700,00

 85213  

Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane  za  osoby 
pobierajace  niektóre  świadczenia  z  pomocy  społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej.

661 804,00 81 600,00 743 404,00

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 661 804,00 81 600,00 743 404,00
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 18 985 431,00 440 000,00 19 425 431,00

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 1 373 047,00 440 000,00 1 813 047,00

  2540 Dotacja  podmiotowa  z  budżetu  dla  niepublicznej  jednostki 
systemu oświaty 18 015,00 4 897,00 22 912,00

  3240 Stypendia dla uczniów 1 006 116,00 422 914,00 1 429 030,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 348 897,00 12 189,00 361 086,00
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Razem: 468 856 594,28 513 200,00 469 369 794,28



INFORMACJE
Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Sobolewski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Jan Kaczanowski,
Mirosław Rawa,

Jakub Derech - Krzycki

każdy wtorek
w godz. od 1500 do 1630

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak

pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 1400 do 1600

Zastępca Prezydenta Miasta
Stefan Sejwa

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

 
Zastępca Prezydenta Miasta

Alina Nowak
każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Sekretarz Miasta
Jacek Jeremicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Wydawca: Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
Redaktor naczelny: mgr Jacek Jeremicz 
Redakcja: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Cena 

Skład i druk: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 1, 00 zł.
Przedruk dozwolony za podaniem źródła
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