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SPIS TREŚCI 

Poz. 1198 
Uchwała Nr XXIII/324/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2007 rok.  

Poz. 1199 
Uchwała Nr XXIII/325/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe lokalnego transportu 
zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 1200 
Uchwała Nr XXIII/326/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1201 
Uchwała Nr XXIII/327/ 2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku               
od nieruchomości  oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2008 rok. 

Poz. 1202 
Uchwała Nr XXIII/328/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminu płatności, zwolnień  
i wysokości stawek opłaty od posiadania psów w 2008 roku na terenie miasta Gorzowa Wlkp.  

Poz. 1203 
Uchwała Nr XXIII/329/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 2008 rok. 

Poz. 1204 
Uchwała Nr XXIII/330/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek 
opłaty targowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 1205 
Uchwała Nr XXIII/331/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych 
placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto 
Gorzów Wlkp. w 2008 r. 
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Poz. 1206 
Uchwała Nr XXIII/332/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla  nauczycieli zatrudnionych  
w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych 
przez Miasto Gorzów Wlkp. 

Poz. 1207 
Uchwała Nr XXIII/333/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi. 

Poz. 1208 
Uchwała Nr XXIII/334/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 
najmu lokali użytkowych. 

Poz. 1209 
Uchwała Nr XXIII/335/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego.  

Poz. 1210 
Uchwała Nr XXIII/336/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego. 

Poz. 1211 
Uchwała Nr XXIII/337/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego. 

Poz. 1212 
Uchwała Nr XXIII/338/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego. 

Poz. 1213 
Uchwała Nr XXIII/339/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie darowizny nieruchomości.  

Poz. 1214 
Uchwała Nr XXIII/340/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 
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Poz. 1215 
Uchwała Nr XXIII/341/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.  

Poz. 1216 
Uchwała Nr XXIII/342/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne.  

Poz. 1217 
Uchwała Nr XXIII/343/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulic: Stefana Okrzei, Stefana Batorego i Saskiej. 

Poz. 1218 
Uchwała Nr XXIII/344/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulic: Koniawskiej i Podgórnej. 

Poz. 1219 
Uchwała Nr XXIII/345/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w północno-zachodnim rejonie  miasta Gorzowa Wlkp. po lewej i prawej stronie 
ul. Mironickiej. 

Poz. 1220 
Uchwała Nr XXIII/346/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta. 

Poz. 1221 
Uchwała Nr XXIII/347/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 

Poz. 1222 
Zarządzenie nr 516/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2007r.  
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1223 
Zarządzenie nr 517/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2007r.  
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1224 
Zarządzenie nr 518/II/2007 Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada  2007r.  
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok. 
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Poz. 1225 
Zarządzenie nr 529/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 listopada 2007r.  
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1226 
Zarządzenie nr 544/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 listopada 2007r.  
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1227 
Zarządzenie nr 545/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 listopada 2007r.  
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok. 
 
 
 
 

AKTY PRAWNE 
 

Poz. 1198 
 

Uchwała Nr XXIII/324/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2007 rok 
 

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

§ 1.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę                   1.040.870,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia                                                                                 1.040.870,00 
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu  
terytorialnego                                                                                                           1.040.807,00 
środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                           1.040.807,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę                    1.040.807,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        1.040.807,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej         540.807,00 
wydatki bieżące             540.807,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        150.000,00 
 
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze         500.000,00 
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wydatki bieżące            500.000,00 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
                                                                                        Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Robert Surowiec  
 

 
Poz. 1199 

 
Uchwała Nr XXIII/325/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

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

 
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 8 
ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach1 ( Dz. U. Nr  97, poz. 1050 ze zmianami ), 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 zmianami) - uchwala się, co następuje: 
      
    § 1.1. Ustala się opłaty i ceny biletów jednorazowych, okresowych i  karnetów za przewozy 
osób środkami komunikacji miejskiej na liniach  normalnych miejskich oraz specjalnych 
wychodzących poza granice administracyjne miasta Gorzowa Wlkp. zawarte w załączniku  
nr 1 do uchwały. 
    2. Opłaty za przewóz rowerów i psów (z wyjątkiem małych trzymanych na  rękach) ustala 
się w wysokości odpowiadającej jednorazowej opłacie normalnej za przewóz na danej linii. 
 
    § 2.1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na wszystkich liniach uprawnieni   są: 
       a) posłowie i senatorowie RP,   
       b) radni Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 
       c) pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
           oraz członkowie ich rodzin  w zakresie ustalonym w układzie zbiorowym pracy, 
       d) inwalidzi wojenni i wojskowi, 
       e) inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidztwa, osoby całkowicie niezdolne do pracy 
           i samodzielnej egzystencji, osoby o stopniu niepełnosprawności znacznym i wskazani 
           przez nich przewodnicy, 
       f) osoby, które ukończyły 70 lat, 
       g) dzieci do lat 4, 
       h) dzieci w wieku  powyżej 4 lat i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna 
            w okresie  do ukończenia  gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub 
            ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, 
            nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, 
        i) osoby posiadające status pioniera miasta Gorzowa Wlkp. 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13  (169) / 2007 

 

 

6

        j) osoby będące członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę 
            lub Związku Sybiraków, zamieszkałe w Gorzowie Wlkp., 
__________________________________________ 

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)   
 
      k) ociemniali i ich przewodnicy, 
      l) kombatanci, 
      m) rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub 
           niepełnosprawnej zawsze przy przejazdach wraz z dzieckiem lub przy 
           przejazdach, po dziecko, z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do 
           przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka 
           rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu  
           pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, 
           poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem, 
      n) umundurowani Funkcjonariusze Straży Miejskiej miasta Gorzowa Wlkp. i Policji, 
      o) Honorowi Dawcy Krwi, legitymujący się oddaniem honorowo conajmniej 25 litrów 
          krwi,  zamieszkali w Gorzowie Wlkp.,  
    2. Do korzystania z przejazdów ulgowych na wszystkich liniach uprawnieni są: 
      a) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 
          przygotowania przedszkolnego, 
      b) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 
          przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej 
          lub ponadgimnazjalnej -  publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 
          publicznej, nie dłużej niż do ukończenia  24 roku życia, 
      c) studenci szkół wyższych, 
      d) na podstawie biletów jednorazowych i karnetów, zarejestrowani bezrobotni mieszkańcy  
          miasta Gorzowa Wlkp., którzy utracili prawo do pobierania zasiłku na podst. art. 9  
          ust. 1 pkt. 14  lit. „b” w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku  
          o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Dz.U. Nr 99 poz. 1001/  w okresie 
          niepobierania zasiłku, 
      e) emeryci i renciści, ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści  otrzymują 
          dodatek oraz osoby uprawnione do renty socjalnej. 
    3. Dokumenty stanowiące podstawę do przejazdów bezpłatnych i ulgowych są określone 
przepisami szczegółowymi i wydane przez polskie władze państwowe, samorządowe oraz 
organizacje i instytucje działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 3.1. Określa się rodzaje dokumentów, którymi należy legitymować się przy 
korzystaniu  
z  przejazdów bezpłatnych określonych w § 2 pkt 1: 
  a) legitymacja poselska lub senatorska 
  b) legitymacja radnego 
  c) bilet wolnej jazdy, 
  d) legitymacja inwalidy wojennego lub wojskowego, 
  e) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy  
          i samodzielnej egzystencji; (legitymacja inwalidy I-szej grupy); orzeczenie 
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          Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności     
          stwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności wraz z innym dokumentem ze 
          zdjęciem potwierdzającym tożsamość, 
   f) dokument potwierdzający tożsamość i umożliwiający stwierdzenie wieku, 
   g) dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka, 
   h) dla dzieci i młodzieży: 

- legitymacja przedszkolna, legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych    
inwalidztwem   

- lub niepełnosprawnych  (wzór  MENiS II/181/2;  MENiS II/182/2 – ważność 
 

- zachowują również legitymacje wzoru  MEN II/182 ) 
- orzeczenie komisji lekarskiej d/s inwalidztwa i zatrudnienia, 
- legitymacja osoby niepełnosprawnej, 

    i) legitymacja pioniera miasta Gorzowa Wlkp.  wraz z innym  dokumentem ze zdjęciem 
    potwierdzającym tożsamość, 
    j) legitymacja członkowska Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez  III Rzeszę, 
           legitymacja Związku Sybiraków, 
    k) legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub wypis z treści orzeczenia 
            Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 
            stwierdzające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności spowodowany  
            narządem wzroku, określony odpowiednim kodem, wraz z innym dokumentem ze 
            zdjęciem potwierdzającym tożsamość, w przypadku przewodników wskazanie przez 
            ociemniałego, 
     l) legitymacja kombatancka wydana  przez Urząd ds. Kombatantów i Osób 
            Represjonowanych, 
    m) dla podróżujących wraz dzieckiem dokument dziecka, dla podróżujących po dziecko 
           lub po  jego  odwiezieniu  zaświadczenie  dla  opiekuna  ucznia niepełnosprawnego  
           (wzór  MI-I/2002 – ważność zachowuje również zaświadczenie wzór  MEN III/4), 
     n) legitymacja  Honorowego Dawcy Krwi w sztywnej okładce  z potwierdzonym wpisem 
           oddania 25 litrów krwi. 
    2. Określa się rodzaje dokumentów, którymi należy legitymować się przy korzystaniu  
z przejazdów  ulgowych określonych w § 2 pkt. 2: 

a) dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka, 
b) legitymacja szkolna, 
c) legitymacja studencka,  
d) aktualne zaświadczenie z Powiatowego  Urzędu Pracy, ważne 1 miesiąc od daty 
wydania bądź przedłużenia ważności, potwierdzone przez Miejski Zakład Komunikacji 
wraz z  dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości, 
e) dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający   stwierdzenie tożsamości oraz 

           legitymacja emeryta lub rencisty (w tym legitymacja upoważniająca do renty socjalnej) 
           wydane przez uprawniony organ. 
 

§ 4. Ustala się opłatę dodatkową w wysokości określonej w załączniku nr 1 do      
uchwały za: 

- niedopełnienie obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, 
rowerów oraz psów, 

- naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do pojazdu zwierząt i rzeczy oraz 
zanieczyszczeniu pojazdu, 

- spowodowanie zatrzymania pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. 
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§ 5. Na liniach zbiorowej komunikacji miejskiej ważne są tylko bilety z nadrukiem 
             „ MZK Gorzów Wlkp". 
       § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
       § 7.Traci moc Uchwała Nr III/18/2006 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia  8 grudnia 
          2006 roku  w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe lokalnego 
          transportu   zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp. 
 
       § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych. 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

                                                                                            
Robert Surowiec  
 

                Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIII/325//2007     
               Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

z dnia 21 listopada  2007.r.  
                                                             CENNIK 
 Biletów jednorazowych,  okresowych, normalnych i ulgowych, za usługi przewozowe świadczone                      
lokalnym transportem zbiorowym oraz opłat dodatkowych obowiązujący od dnia 

 
  Lp. 

                  
                  Usługa przewozowa  i  rodzaj opłaty   

 
              Cena zakupu biletu: 
 

           -    w punkcie sprzedaży 
 

           -    u obsługi pojazdu*3 
1 2 3 

 
I Na wszystkich liniach w  granicach administrac.  miasta 

Gorzowa Wlkp. oraz do miejscowości: 
 

 Baczyna, Chwalęcice, Wawrów, Różanki „Szklarnia”, Zalew 
w Karninie, Łagodzin: 

 

a. bilet jednorazowy:  
                         - normalny        2,10 zł 
                         - ulgowy        1,05 zł 

             
b. bilet dobowy  
                         - normalny      11,00 zł 
                         - ulgowy 

  
 
 

c. karnet 5-cio przejazdowy  

           5,50 zł 

                         - normalny       9,60 zł 
         
        
d. 
 
 
 
e. 

                        - ulgowy 
 
bilet 14-to dniowy*2 
- normalny 
- ulgowy 
                   
bilet miesięczny*1  

      4,80 zł 
 
 

   42,00 zł 
   21,00 zł 

 

 imienny:  
                         - normalny                                                                     80,00 zł 
                         - ulgowy 

 

 
        40,00 zł 

 bilet miesięczny na okaziciela:  
                         - normalny   140,00 zł 
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                         - ulgowy 
 

    70,00 zł 

f. bilet 3 m-czny*1  
 imienny:  
                         - normalny 218,00 zł 
                         - ulgowy 109,00 zł 
II Na liniach specjalnych za przejazd poza granicami miasta 

Gorzowa Wlkp. oraz  
 

 Miejscowościami  Baczyna, Chwalęcice, Wawrów, Różanki 
„Szklarnia”, Zalew  w  Karninie, Łagodzin: 

 

 bilet jednorazowy:  
                         - normalny  4,20 zł 
                         - ulgowy  2,10 zł 

 
III Za przewóz psa, roweru   w wysokości odpowiadającej  

   jednorazowej normalnej opłacie 
   na danej linii  

IV Opłata dodatkowa: 
*  za  przejazd osób  bez  ważnego biletu: 

 

  -  płatna do rąk kontrolera lub w terminie 7 dni od daty 
wystawienia 

   70,00 zł 

  -  płatna po terminie 7 dni od daty wystawienia  110,00 zł 
 * za naruszenie § 24 pkt 1 i 2 przepisów porządkowych: 

 - płatna do rąk kontrolera lub w terminie 7 dni od daty 
wystawienia 

 
   30,00 zł 

  - płatne po terminie 7 dni od daty wystawienia    40,00 zł 
V Opłata dodatkowa za przewóz roweru, przewóz psa bez 

ważnego biletu 
 

  - płatna do rąk kontrolera lub  w terminie 7 dni od daty 
wystawienia 

   30,00 zł 

  - płatna po terminie 7 dni od daty wystawienia      40,00 zł 
VI Opłata dodatkowa za zanieczyszczenie pojazdu oraz   
 Niestosowanie się do przepisów porządkowych  
 
 

 - płatna do rąk kontrolera lub w terminie 7 dni od daty 
wystawienia 
 - płatna po terminie 7 dni od daty wystawienia  

                             45,00 zł 
                             65,00 zł 

VII Opłata dodatkowa za nieuzasadnione  
 zatrzymanie pojazdu lub zmianę trasy jazdy pojazdu                            330,00 zł 
   
*1  - bilet miesięczny ( 3- miesięczny ) może być zakupiony od dowolnej daty wskazanej 
przez pasażera  (bez możliwości  
       zakupu z datą wsteczną )  i uprawnia do przejazdu do dnia poprzedzającego tą datę   
w miesiącu następnym 
       / na przykład 1.01.-  31.01; 2.01. - 1.02; 5.02. - 4.03...   lub bilet 3-miesięczny  na 
przykład 1.01.- 31.03; 2.01.- 1.04;  
       5.02.- 4.05...  
*2 - bilet 14-to dniowy może być zakupiony od dowolnej daty wskazanej przez pasażera   
( bez możliwości zakupu z datą  wsteczną ) i uprawnia do przejazdu w ciągu 14 dni od daty 
wskazanej przez pasażera przy zakupie na przykład    
       7.12.2007.r.- 20.12.2007.r.; 27.12.2007.r.- 09.01.2008.roku... 
 *3 - u obsługi pojazdu można nabywać bilety jednorazowe: 

- na przejazd w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp.  oraz do 
miejscowości Baczyna;  Chwalęcice; Wawrów; Różanki „Szklarnia”; Zalew w Karninie; 
Łagodzin w dni robocze w godzinach od 18:00 do 6:00 oraz w soboty, niedziele i święta 
całodobowo, 

- na przejazd poza granicami administracyjnymi miasta Gorzowa Wlkp.  
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i miejscowościami Baczyna;  Chwalęcice; Wawrów; Różanki „Szklarnia”; Zalew  
w Karninie; Łagodzin oraz na linie specjalne we wszystkie dni tygodnia całodobowo, 
zgodnie z zasadami  określonymi w Uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie 
przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej  
w Gorzowie Wlkp. 

 
Poz. 1200 

 
Uchwała Nr XXIII/326/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 2. Postanowienia ogólne. 
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 

2104 ze zmianami); 
2. Uchwały Nr XIII/68/91 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 1991r. w sprawie 

przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gorzowie Wlkp.; 
3. Decyzji Zarządu Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 1/91 z dnia 30 stycznia 1991r. w sprawie 

wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/68/91 z dnia 30 stycznia 1991r.; 
4. Decyzji Nr 19/91 Zarządu Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 czerwca 1991r. zmieniającej 

Decyzję Nr 1/91 Zarządu Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 stycznia 1991r. w sprawie 
przekształcenia PKM w Gorzowie Wlkp.; 

5. Uchwały Nr XXXI/190/96 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 lutego 1996r.      
w sprawie restrukturyzacji komunikacji miejskiej w Gorzowie Wlkp.; 

6. Zarządzenia nr 1889/I/2006 Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2006 
roku w sprawie świadczenia usług komunikacyjnych przez Miejski Zakład Komunikacji 
w Gorzowie Wlkp. 

 
§ 3. Przedmiot i zakres działania. 

1. Miejski Zakład Komunikacji jest zakładem budżetowym. 
2. Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie potrzeb ludności miasta w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego. 
3. Zakres działania Zakładu obejmuje zbiorowe przewozy pasażerskie na terenie miasta             

i przyległych gmin. 
4. W celu zmniejszenia deficytu Zakład świadczy następujące usługi odpłatnie: 
- wynajem środków transportu, 
- usługi reklamowe, 
- inne drobne usługi materialne. 
 

§ 4. Organizacja Zakładu. 
1. Zakład podlega Prezydentowi Miasta. 
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2. Dyrektora Naczelnego Zakładu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta. 
3. Dyrektor Naczelny Zakładu kieruje działalnością Zakładu na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Prezydenta Miasta. 
4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta 

Miasta. 
5. Dyrektor Naczelny Zakładu samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie 

wykorzystania składników majątkowych przy zachowaniu wymogów odrębnych 
przepisów prawa. 

6. Dyrektor Naczelny Zakładu kieruje zakładem przy pomocy: 
- Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych,  
- podległych mu bezpośrednio komórek i stanowisk funkcyjnych. 

7.  Zadaniem Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych jest ustalanie planów działalności 
rzeczowej, finansowej, ewidencji księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych, 
prowadzenie gospodarki materiałowej, organizacji wypłat wynagrodzeń i świadczeń 
pracownikom. 
Zadania powyższe realizowane są poprzez Głównego Księgowego oraz następujące komórki 
organizacyjne: 
- Dział Ekonomiczny i Informatyki, 
- Dział Zamówień Publicznych, 
8.     Bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu Zakładu oprócz jego zastępcy podlegają: 
- Samodzielne Stanowisko ds. BHP i ppoż., 
- Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej, 
- Radca Prawny, 
- Sekcja Spraw Pracowniczych, 
- Wydział Przewozów. 
9.    Szczegółowy podział zadań oraz zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności 
Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek 
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk ustala Dyrektor Naczelny Zakładu. 
 

§ 5. Mienie Zakładu 
1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym. 
2. Do mienia komunalnego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r.              

o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
 

§ 6. Działalność Zakładu 
1.  Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważniony jest Dyrektor 
Naczelny Zakładu w granicach udzielonego przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa. 
2.  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy oraz pełnomocnicy Dyrektora 
Naczelnego Zakładu działają w granicach ich umocowania. 
3.  Jeżeli czynności prawne dokonywane przez osoby określone w ust. 1 i 2 obejmują 
rozporządzenie prawem, którego wartość przekracza 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia 
tysięcy złotych) lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązań Zakładu do 
świadczenia o wartości powyżej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do 
skuteczności świadczenia woli wymagane jest współdziałanie conajmniej 2 osób. 
4.   W miarę potrzeb Dyrektor Naczelny Zakładu ustanawia pełnomocników. 
5.   Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6.   Zakład prowadzi działalność na podstawie planu rzeczowo-finansowego. 
7.   Plan rzeczowo-finansowy zatwierdza Prezydent Miasta. 
8.   Zakład prowadzi rzetelną rachunkowość oraz sporządza sprawozdanie finansowe. 
9.   Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem przeprowadza Skarbnik Miasta. 
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§ 7. Odrębne przepisy określają zasady: 

1) planowania i sprawozdawczości statystycznej; 
2) finansowania i rozliczenia z budżetem miasta; 
3) tworzenia i wykorzystania funduszów; 
4) ustalania cen; 
5) stosowania zakładowego systemu wynagrodzeń. 
6) świadczenia usług komunikacyjnych. 
 

§ 8. System kontroli wewnętrznej. 
Kontrolę wewnętrzną w Zakładzie sprawują: 
1) 1) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy - w zakresie spraw 

finansowych zgodnie    z przepisami obowiązującymi w tym przedmiocie; 
2) Kierownicy komórek organizacyjnych w zakresie ustalonym przez Dyrektora Naczelnego 

Zakładu; 
3) Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej na zasadach i w trybie ustalonym przez Dyrektora 

Naczelnego Zakładu w regulaminie kontroli wewnętrznej. 
 

§ 9. Nadzór nad Zakładem. 
Kontrolę i ocenę działalności Zakładu oraz pracy Dyrektora Naczelnego Zakładu dokonuje 
Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miasta. 
 

§ 10. Postanowienia końcowe 
1. Dyrektor Naczelny Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień 

niniejszego Statutu. 
2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Naczelny Zakładu przedstawia Prezydentowi 

Miasta propozycje zmian w Statucie. 
     

§ 11. Uchyla się Uchwałę  Nr LXXII/868/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 
czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gorzowie 
Wlkp. 
 

§ 12.Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 

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

Przewodniczący Rady Miasta   
   
              Robert Surowiec 
 

Poz. 1201 
 

Uchwała Nr XXIII/327/ 2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku               
od nieruchomości  oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2008 rok. 
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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. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337; z 2007r. Nr 
48, poz. 327) i art. 5 ust. 1- 4, art. 6 ust. 12 i 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity z 2006r. Dz. U Nr 121, poz. 844, Nr 220, 
poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Określa  się następujące  stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na 
terenie miasta Gorzowa Wlkp.:  
1) od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
 
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej        

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 18,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                 

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł od 1 m2  powierzchni 
użytkowej, 

 
4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
 
5) od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  –    
6,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 
6) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych, 
 
7) od gruntów: 
 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) związanych z działalnością pół golfowych – 0,26 zł od 1 m2 powierzchni, 
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –      

3,52 zł od 1 ha powierzchni,  
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności             

                                                 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 
Europejskich: 

- dyrektywy 92/106/EWG/ z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla 
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. 
Urz. WE L 368 z 17.12.1992r), 

- dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie 
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). 

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.  
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pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m2                   

powierzchni. 
  

§ 2. Oprócz zwolnień określonych w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach                
lokalnych zwalnia się: 

1) od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części  stanowiące własność 
Miasta Gorzowa Wlkp., które znajdują się w jego władaniu lub jego jednostek 
organizacyjnych w okresie kiedy  nie są wykorzystywane dla realizacji zadań Miasta               
Gorzowa Wlkp.; 

2) od podatku od nieruchomości, nieruchomości od których określono podatek w kwocie 
niższej niż 6,00 zł. 

 
§ 3. W załączniku nr 1 oraz  nr 2 do uchwały określa się wzory formularzy informacji                

i deklaracji na podatek od nieruchomości. 
 

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

§ 5. Uchwała Nr III/14/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006 roku             
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości na terenie    
miasta Gorzowa Wlkp. w 2007 roku traci moc z dniem 31 grudnia 2007 roku. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku              
Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki, zwolnienia i wzory                     
obowiązują od 1 stycznia 2008 roku.  

Przewodniczący Rady Miasta  
 
                     Robert Surowiec 
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Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Nr XXIII/327/2007  
z dnia 21 listopada 2007r. 

1.Wewnętrzny Numer Ewidencyjny   
................................................................

 
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Z 2006r. Dz.U. Nr 121, poz. 844 ze 
zm.). Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 07 grudnia 1992r. W sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), 2)dyrektywy 1999/62WS z 
dnia 17 czerwca 1999r. W sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 
(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej 
ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne (Tekst jednolity    Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.). 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, 
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów,  posiadaczami 
nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 
Miejsce składania:  Prezydent Miasta  właściwy ze względu na miejsce położenia  przedmiotów opodatkowania. 
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
                                    Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wlkp                         

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 Nazwisko     Nazwisko 
                                
 Imiona: Imiona: 
Imię ojca/matki Imię ojca/matki 
REGON/PKD REGON/PKD 
PESEL            PESEL            
NIP    -    -   -   NIP    -    -   -   
B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
 Kraj 

 
Województwo  Kraj 

 
 Województwo 

 Miejscowość 
 

 Kod pocztowy  Miejscowość 
 

 Kod pocztowy 

  Ulica 
 

 Numer domu / Numer lokaluUlica 
 

 Numer domu / Numer lokalu 

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI 
 Województwo 

 
Ulica Numer domu / Numer lokalu 

  Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)   � 1. informacja składana po raz pierwszy        � 2. korekta uprzednio złożonej 

informacji (wykazu)  
D. DANE O NIERUCHOMOŚCI 
  Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. właściciel        �  2. współwłaściciel       � 3. posiadacz samoistny   � 4. dzierżawca  �  5. najemca    � 6. 
użytkownik wieczysty 
    � 7. współużytkownik wieczysty   � 8. posiadacz    �  9. współposiadacz    
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 Adres położenia przedmiotu opodatkowania (miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) 
 
 

 Adres położenia przedmiotu opodatkowania – działka (nr działki) 
 
 

  Podstawa prawna   -                                                                                    data nabycia/zbycia* (niewłaściwe skreślić) 
   � 1. Nr aktu notarialnego....................................................................  -     ....................................................................  
   � 2. Nr umowy dzierżawy/najmu  .....................................................  -     ................................................................... 
   � 3. Nr umowy kupna-sprzedaży  ............... .......................................-      ................................................................... 

 Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 

na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 
 
 
..........................................................................m2

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych 

 
......................... ............................................... ha

3. związanych z działalnością pól golfowych  
......................................................................... m2

 

4. pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

 
 
......................................................................... m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
 1. mieszkalnych - ogółem  

     
     w  tym: 
         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m      
             
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 
.........................................................................m2 

 
........................................................................ m2 

 
............................................................ ...........m2 

     *        Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości 
ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację 
uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków 

mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej ogółem 
     w  tym: 
         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20  
 
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 
 
........................................................................m2 

 
........................................................................m2 

 
....................................................................... m2 

 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem 
     w  tym: 
         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m  
 
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 
 
........................................................................m2 

 
.............................................................. .........m2 

 
........................................................... ............m2 

 4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
    udzielania świadczeń zdrowotnych ogółem 
 w  tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m  
 

 
....................................................................... m2 

 
....................................................................... m2 

 
2
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5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
     w  tym: 
 
         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m  
 
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 
    garaży  
    w  tym: 
   
         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m  
 
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 
..................................................................... m2 

 
 
 
......................................................................m2 

 
..................................................................... m2 

 
......................................................................m2 

 
......................................................................m2 

 
..................................................................... m2 

D.3 BUDOWLE 
 1. budowle  (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach 

dochodowych) 
 
......................................................................,.......

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z 
rzeczywistością. 
  Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

 Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej
składającego 

G. ADNOTACJE  
  Uwagi  

 
 
 
 
 
 
 
 

  Data i podpis przyjmującego formularz 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
Nr XXIII/327/2007  
z dnia 21 listopada 2007r. 

Pieczęć nagłówkowa podatnika  
 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
na 2008 rok 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. z  2006 r. Nr 
121,  poz.  844). 
 
Składający:       Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających 
osobowości prawnej będących właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi 
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich 
części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź 
z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi 
osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość 
podatku. 
Miejsce składania:  Prezydent  Miasta Gorzowa Wlkp.  właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów 
opodatkowania. 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 

    Adres: Urząd Miasta  
                Wydział  Podatków i Opłat 
                ul. Sikorskiego 3-4 
                66-400 Gorzów Wlkp.   

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
       * - dotyczy składającego deklarację nie  będącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację 
będącego osobą fizyczną 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 2. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    � 1. osoba fizyczna                       �  2. osoba prawna         � 3. Jednostka organizacyjna  
    �  4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

 3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 
    � 1. właściciel       �  2. Współwłaściciel    � 3. Posiadacz  samoistny     �  4. współposiadacz samoistny � 
5. użytkownik wieczysty 
    � 6. współużytkownik wieczysty   � 7. posiadacz    �  8. Współposiadacz     
 

 
 

4. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek  (szczegółowe  informacje 
dotyczące przedmiotu opodatkowania  - gruntów, budynków i budowli należy  wykazać  w załączniku  ZN-1/A) 
 
 

 5. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów, nazwa sądu rejonowego w którym prowadzona jest 
księga wieczysta  (szczegółowe  informacje dotyczące przedmiotu opodatkowania należy wykazać  w  załączniku 
ZN-1/A) 
 
 

 6. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia**  
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 7. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 
 
 
 

 8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
 
 
 

9. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego 
deklarację 

 10. Numer  Krajowego Rejestru Sądowego  
 
 

Klasa PKD lub EKD 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 11. Kraj 

 
12. Województwo 13. Powiat 

 14. Gmina 
 

15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 

 17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

     
  � 1. deklaracja roczna                      � 2. Korekta deklaracji rocznej (obowiązuje za okres.................................)

 D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA LUB PRZEDMIOTÓW 
ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA 
 
  Wyszczególnienie Podstawa 

opodatkowania 
Stawka podatku  Kwota podatku 

(nie zaokrąglać 
do pełnych 
złotych) 

 D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

21. 
 
.....................m2 

22. 
 
         0,65 zł 

23. 
 
.................... 

  2.  związanych z działalnością pól golfowych 24. 
.....................m2   

25.    
0,26 zł 

26 
...................... 

  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych 

27. 
 
.....................ha 

28. 
 

3,52 zł 

29. 
 
.................... 

  3. pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego. 
 

30. 
 
.....................m2 

31. 
 

0,18 zł 

32. 
 
.................... 

 D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
  Mieszkalnych – ogółem 

 
 

33. 
 
.................... m2 

34. 
     

0,54 zł 

35. 
 
.................... 

  w tym: 
    - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 
    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m  

 
.....................m2 

 
.................... m2 

 

 
0,54zł 

 
0,54 zł 

 
.................... 
 
.................... 

 * Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na 
wszystkich kondygnacjach, z  wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się
również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej ogółem, 

36. 
 
.................... m2 

37. 
 
18,43 zł 

38. 
 
.................... 
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   w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 
 

 
.....................m2 

 
................... .m2 

 

 
18,43 zł  
 
18,43 zł 
 

 
..................... 
 
.................... 
 

  3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
ogółem, 
 

39. 
 
.................... m2 

40. 
 
8,58 zł 
 

41. 
 
.................... 

  w tym: 
    - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć
50% powierzchni) 
    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 
.....................m2 

 
................... .m2 

 

 
8,58 zł 
 
8,58 zł 
 

 
 
 
..................... 
 

  
 

4. zajęte na  prowadzenie  działalności  gospodarczej
w zakresie udzielania  świadczeń  zdrowotnych  ogółem, 
 

42. 
 
.................... m2 

 

43. 
           
3,73 zł 
 

44. 
 
.................... 
 

  
 

w tym: 
 
    - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 
 
    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 
 
 
.....................m2 

 
................... .m2 

 

 
 
 
3,73 zł 
 
3,73 zł 

 
 
 
..................... 
 
..................... 
 

  5. pozostałych ogółem, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publiczne. 
 
 

45. 
 
.....................m2 

46. 
 
6,24 zł 
 

47. 
 
.................... 
 

  w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 
    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 
.................... m2 

 
.................... m2 

 
6,24 zł 
 
6,24 zł 

 
.................... 
 
.................... 
 
 

 D.3 BUDOWLE 
  1. budowle lub ich części związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej (wartość, o której mowa w 
przepisach o podatkach dochodowych) 

48. 
 
......................zł 

49. 
 
2 % 

50. 
 
.................... 

 E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
  Kwota podatku  (należy podać w pełnych zł.) 

 
51. 
 
.................... 

 Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – wg zadeklarowanych powyżej rat miesięcznych należy wpłacić  
Bez wezwania w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca  na rachunek budżetu miasta nr: GBS Gorzów Wlkp. 07 8363 0004  0000 
3968 2000  0003      
 F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH należy wykazać w załączniku ZN-1/B
 
 G. Na podstawie art.2 §1 pkt.1 , w związku z art.3 §1 i art.3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 roku nr 229 poz.1954 z późn. Zmianami) – niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
 
 H Nie złożenie deklaracji w przepisowym terminie, może skutkować sankcjami przewidzianymi w kodeksie karno 
skarbowym zgodnie z art.54 §1 i art.56 §1 tego kodeksu. 
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 I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO 
 
 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 
  
 
 
 
 

54. Imię 
 
 
 
 

55. Nazwisko 

  56 Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 
 
 

57. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 
 
 
 
 
 

  58.  Nr  telefonu                                    58a.  Podpis osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie 
deklaracji (nr telefonu) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH I WSPÓŁPOSIADACZACH  
   NIERUCHOMOŚCI (należy podać informacje określone  w części B.1 poz. 6-10 i części B.2 poz. 11-19): 
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 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 
 59. Liczba załączników ZN-1/A 
                                                                 ........................... 

60. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy 
kwadrat) 
        �  tak                                             � nie 

 K. ADNOTACJE I INFORMACJE ORGANU PODATKOWEGO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
miejsce na pieczęć podatnika 
 

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 
 
ZN- 1/A 

L.p. Numer 
Księgi 

Wieczystej 

Położenie 
nieruchomości 

Identyfikator 
działki 

Identyfikator 
budynku 

Identyfikator 
lokalu 

Udział* Powierzchnia 
działki 

Powierzchnia 
użytkowa 
Budynku/ 

lokalu 

Forma 
władania**

          
          
          
          
          
          
          
          

          
          

          
          

* należy wpisać w przypadku posiadania lokalu z wyodrębnioną ksiegą wieczystą 
** należy wpisać odpowiednio: własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie, współużytkowanie, 
posiadanie samoistne, współposiadanie samoistne, posiadanie zależne, współposiadanie zależne 
 
 

................................................................................ 
podpis podatnika/osoby reprezentującej podatnika 
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Nazwa podatnika (pieczątka) 

 

ZN-1/B           

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH 
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
 

A11. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 

  Niniejszy formularz stanowi załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości.    

B22. DANE PODATNIKA 
 
B.33. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 5. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 
C44. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB 
UCHWAŁY RADY GMINY 
 Tytuł prawny zwolnienia Grunty 

powierzchnia w m2 
Budynki lub ich części 

powierzchnia użytkowa w m2 
Budowle 

wartość w zł 

 Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury
kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz
zajęte pod nie grunty, jeżeli: 
-zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania
licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub 
-są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób  wykonywanego
przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą
infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub 
-tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm  

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części:  
    a) służące wyłącznie działalności leśnej i rybackiej,  
    b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie 
działalności rolniczej,  
    c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby 
prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i 
młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury 
fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i 
bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do 
rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji 
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów 
rejestrowanych 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 9 budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami
ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż
spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki, użytki
ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
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 Art. 7 ust. 1 pkt 11 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają
jeden z warunków: 
a) osiągnęli wiek emerytalny, 
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,  
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, 
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie
rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 12 – budynki położone na terenie rodzinnych
ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni
ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów
gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 13 - budynki i budowle zajęte przez grupę
producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup,
wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie
sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w
gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art.
4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów
rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw ( Dz.U. Nr 88,
poz. 983, z późn. zm. ), zgodnie z jej aktem założycielskim 

   

 Art. 7 ust.1 pkt 14 – nieruchomości lub ich części zajęte na 
prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 1 – uczelnie; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów 
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą. 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady kształcenia
i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne,
oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu
zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości
szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania
zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 3 – placówki naukowe PAN; zwolnienie nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzący  zakłady pracy chronionej lub
zakłady aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów 
opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało
potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakłady pracy
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo
zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z
wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się
w posiadaniu zależnym podmiotów nie będących prowadzącymi
zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 5 – jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą 

   

 Art. 7 ust.2 pkt 5a) – przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-
rozojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia
29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej ( Dz.U.Nr 179, poz.1484) w odniesieniu do 
przedmiotów opodatkowania zajetych na cele prowadzonych badań
i prac rozwojowych. 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 6 – Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem 
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą 

   

 Art.7 ust.1 pkt. 8a) – będące własnością Skarbu Państwa: grunty 
pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód 
powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne

   

 Art.7 ust.3 – rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić 
inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust.1, oraz w art.10 
ust.1 ustawy z dnia 2 pażdziernika 2003 r.o zmianie ustawy o 
specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. 

   

 
 
       podpis podatnika/ osoby reprezentującej podatnika 
 
 

.................................................................................. 
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Poz. 1202 
 

Uchwała Nr XXIII/328/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminu płatności, zwolnień  
i wysokości stawek opłaty od posiadania psów w 2008 roku na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
 

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 (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591;  
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 18a ust.1, art. 19 pkt 1 lit. f, art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych2 (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 
251, poz. 1847) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. opłatę od posiadania psów.  
 

§ 2. Określa się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 36,00 zł od 
każdego psa.  
 

§ 3.1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego  
po miesiącu, w którym osoba fizyczna stała się właścicielem psa.  
     2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały  
istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 
     3. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego  w ciągu roku 
podatkowego, opłatę od posiadania psów za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby  
miesięcy, w których istniał ten obowiązek. 
 

§ 4.1. Opłatę od posiadania psów uiszcza się z góry, bez wezwania, w terminie do  
30 czerwca. 
      2. W przypadku nabycia psa po wyznaczonym terminie płatności, opłatę uiszcza się  
w terminie 14 dni od chwili wykonania obowiązku zarejestrowania psa wynikającego  
z § 64 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LXVII/770/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 
2006r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp. 
  

                                                 
2 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 
Europejskich: 
– dyrektywy 92/106/EWG/ z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanawiania wspólnych zasad dla niektórych 

typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 187 z 
20.07.1999 r.) 

– 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 r.) 

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.    
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§ 5.1. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów posiadanie każdego psa nabytego ze 
schroniska dla zwierząt w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2008r. będącego 
własnością osoby, która przedstawi organowi podatkowemu stosowne zaświadczenie wydane 
przez administratora prowadzącego schronisko dla zwierząt w Gorzowie Wlkp..  
      2. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów w 2008r. posiadanie każdego psa będącego 
własnością osoby, która przedstawi organowi podatkowemu stosowne zaświadczenie wydane 
przez lekarza weterynarii świadczące o przeprowadzeniu w 2008r. zabiegu sterylizacji lub 
kastracji psa.  
 

§ 6. Opłatę od posiadania psów uiszcza się za pośrednictwem banku na właściwy 
rachunek bankowy Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.. 
 

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.   
          Przewodniczący Rady Miasta 
 
                  Robert Surowiec 
 
 

Poz. 1203 
 

Uchwała Nr XXIII/329/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 2008 rok. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 
327 ) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych3 (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 , poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 )  uchwala się co następuje :    

                                                 
3Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 

Europejskich:                      
1.) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.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. 
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 § 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na    
terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2008 r. 
 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony  
i poniżej 12 ton, wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 2000 roku włącznie:  
 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie            644 zł, 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       1.006 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton            1.288 zł, 
  
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton  
       i  poniżej 12 ton, wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 2000 r. 
 
       a)  powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie            583 zł, 
       b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie            901 zł, 
       c)  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                             1.098 zł, 
 
3) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12           
ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, 
według stawek podatkowych  określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.   
 
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 
ton, wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000 roku włącznie:  
 
a)  od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie        1.190 zł, 
b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie       1.386 zł, 
c)  powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton        1.484 zł, 
 
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 
ton, wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2000 r.  
 
      a)  od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie                          1.183 zł, 
      b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       1.386 zł, 
      c)  powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton       1.484 zł, 
 
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 
ton, według stawek podatkowych  określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.  
 
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodukowanych do 31 grudnia 2000 roku włącznie,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego:  
 
a)  od 7 ton do 10 ton włącznie        1.104 zł, 
b)  powyżej 10 ton i poniżej 12 ton        1.288 zł, 
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8) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę                    
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodukowanych po dniu 31grudnia 2000r.  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego:  
    
       a) od 7 ton do 10 ton włącznie              1.067 zł, 
       b) powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton      1.226 zł, 
            
9) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek podatkowych  
określonych w załączniku  Nr 3 do uchwały. 
 
10) od autobusów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 2000r. włącznie, w zależności  
      od liczby miejsc do siedzenia : 
 
a)   mniej niż 20 miejsc                                901 zł, 
b)   od 20 miejsc do 30 miejsc                         1.447 zł, 
c)   powyżej 30 miejsc                          1.901 zł, 
 
11) od autobusów wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 2000r. w zależności od liczby 
miejsc do siedzenia:  
       a)  mniej niż 20 miejsc                                773 zł, 
       b) od 20 miejsc do 30 miejsc                          1.288 zł, 
       c) powyżej 30 miejsc                          1.827 zł, 
 

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

§ 3. Uchwała Nr III/15/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006 roku 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. w 2007 roku traci moc z dniem 31 grudnia 2007 roku. 
 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
                                                                                        Przewodniczący Rady Miasta  
                
                     Robert Surowiec 
 
                                                                                                Załącznik  Nr  1 
         do uchwały nr XXIII/329/2007 
                                                                                                  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 
                                                                                                  z dnia 21 listopada 2007r. 
 

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych  o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
Masa całkowita w tonach 

Stawka podatku  (w złotych) 

 
nie mniej 

niż 

 
mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym, lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

 
Inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 
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Dwie osie 

12 13 1.288 1.354 
13 14 1.349 1.459 
14 15 1.410 1.496 
15  1.459 1.521 

 
Trzy osie 

12 17 1.459 1.545 
17 19 1.496 1.582 
19 21 1.545 1.656 
21 23 1.582 1.705 
23 25 1.656 1.803 
25  1.827 1.889 

 
Cztery osie i więcej 

12 25 1.932 2.060 
25 27 1.999 2.122 
27 29 2.060 2.195 
29 31 2.122 2.551 
31  2.195 2.551 

 
           
 
 
 

Załącznik Nr 2 
         do uchwały nr XXIII/329/2007 
                                                                                                  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 
                                                                                                  z dnia 21 listopada 2007r. 
 
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego, przystosowanych 

do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 ton 

 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy 
+ przyczepa 
( w tonach ) 

 
Stawka podatku  ( w złotych ) 

 

 
 

nie mniej niż 

 
 

mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważnie 

 
 

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

 
Dwie  osie 

12 18 1.410 1.606 
18 25 1.606 1.717 
25 31 1.717 1.815 
31  1.815 1.975 

 
Trzy  osie 

12 40 1.827 1.889 
40  2.195 2.551 
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Załącznik  Nr  3 
         do uchwały nr XXIII/329/2007 
                                                                                             Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 
                                                                                             z dnia 21 listopada 2007r. 
 
 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub wyższą niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w 

tonach ) 

 
Stawka podatku ( w złotych ) 

 
 

nie mniej niż 

 
 

mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 
Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

 
Jedna  oś 

12 18 1.079 1.164 
18 25 1.214 1.288 
25  1.288 1.496 

 
Dwie  osie 

12 28 1.288 1.459 
28 33 1.349 1.496 
33 38 1.410 1.508 
38  1.496 1.827 

 
Trzy  osie 

12 38 1.386 1.508 
38  1.827 1.889 

 
Poz. 1204 

 
Uchwała Nr XXIII/330/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości 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 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.19 pkt 1 lit a), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr121, poz. 844 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp. w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały. 
2. Stawka opłaty targowej uzależniona jest od miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż, 
rodzaju towarów i wielkości stanowiska sprzedaży. Najmniejszą jednostką miary powierzchni 
stanowiska sprzedaży jest 1m2. 
3. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do 
wykonywania sprzedaży na targowisku. 
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4. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 
 

§ 2.1. Zwalnia się z opłaty targowej osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od 
nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania zlokalizowanymi na targowiskach.  
2. Zwalnia się z opłaty targowej osoby dokonujące odręcznej sprzedaży gazet i biletów MZK.  
3. Zwalnia się z opłaty targowej osoby prowadzące działalność handlową podczas imprez  
o charakterze charytatywnym i religijnym. 
 

§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej osoby, prowadzące sprzedaż przed sklepami,  
w których prowadzą działalność gospodarczą o ile spełnione są łącznie następujące warunki:  
1) działalność handlowa prowadzona jest na terenie przyległym do lokalu w pasie do 1,5 m 

od ściany budynku, 
2) sprzedaż jest zgodna z asortymentem oferowanym w lokalu,  
3) zajęcie terenu odbywa się za zezwoleniem właściciela lub zarządcy.   
 

§ 4. Opłatę targową pobiera się niezależnie od: 
1) należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych 

oraz usług świadczonych przez zarządcę placu targowego, 
2) opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
 

§ 5.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez następujących 
inkasentów: 
1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. 
2) Gorzowski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna w Gorzowie Wlkp. 
2. Inkasent, dokonując poboru opłaty targowej, każdorazowo potwierdza pobranie opłaty 

biletem opłaty targowej będącym drukiem ścisłego zarachowania. 
3. Inkasenci przekazują pobraną opłatę targową, w całości na konto Urzędu Miasta. 
4. Inkasenci pobierają opłatę targową, rozliczają się i przekazują wpływy z opłat targowych: 

- do 20 dnia każdego miesiąca – za okres pierwszej połowy miesiąca, 
- do 10 dnia każdego miesiąca – za okres drugiej połowy miesiąca poprzedniego. 

5. Inkaso wynosi 25 % opłaty targowej. 
 

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/19/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 
2006r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości 
stawek opłaty targowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.  
 

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

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

  Przewodniczący Rady Miasta   
 

      Robert Surowiec 
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      Załącznik Nr 1    
         do uchwały Nr XXIII/330/2007 

      Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   
      z dnia 21 listopada 2007 r.   
 

      DZIENNE  STAWKI  OPŁAT  TARGOWYCH             [zł] 

 

I.   STREFA ŚRÓDMIEJSKA 

 

 
1. SPRZEDAŻ W MIEJSCACH WYZNACZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA I PO 

UZYSKANIU ZEZWOLENIA DO DYSPONOWANIA GRUNTEM: 

      1.NA TERENIE O POWIERZCHNI: 

        do 4 m2 13 

        5 - 6 m2 21 

        7 - 10 m2 32 

        powyżej 10 m2 42 

      2.ARTYKUŁÓW  ŚWIĄTECZNYCH  

        drzewka choinkowe lub choinki sztuczne 53 

        gałązki choinkowe 11 

        kwiaty, wieńce, znicze, świece lub grys 21 

        kartki świąteczne 13 

        inne artykuły świąteczne 16 

 

2. SPRZEDAŻ W MIEJSCACH NIE WYZNACZONYCH PRZEZ 
PREZYDENTA MIASTA LUB BEZ ZEZWOLENIA NA DYSPONOWANIE 
GRUNTEM  

 

 

200 

 

II.  PLACE  TARGOWE 

 

1.     SPRZEDAŻ Z POJAZDÓW: 

      z samochodu o ładowności do 0,5t 5 

      z samochodu o ładowności 0,51 – 1,5t 6 

      z samochodu o ładowności 1,51 - 4,5t 11 

      z samochodu o ładowności ponad 4,5t, z autobusów, z przyczepy 13 
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      campingowej, 

      z ciągnika z przyczepą, z przyczepy posiadającej stałe przyłącze 11 

 

2.     SPRZEDAŻ Z MIEJSC O POWIERZCHNI: 

      do 1 m2 3 

      2 – 4 m2 8 

      5 – 6 m2 11 

      7 – 10 m2 17 

      powyżej 10 m2 21 

 

3.    SPRZEDAŻ  OBNOŚNA 
2 

 

4.    WYSTAWIENIE DO SPRZEDAŻY JEDNEGO POJAZDU: 

      Autobusu 16 

      samochodu osobowego, ciągnika rolniczego, przyczepy campingowej,  

      przyczepy do samochodu osobowego, samochodu  o ładowności do 3,5t, 

      motocykla, motoroweru lub skutera 

13 

      samochodu ciężarowego o ładowności ponad 3,5t 21 

      roweru  6 

 

5.    SPRZEDAŻ DROBNYCH ZWIERZĄT LUB PTAKÓW 
5 

 

 

 

6.    SPRZEDAŻ  ARTYKUŁÓW ŚWIĄTECZNYCH: 

      drzewka choinkowe, choinki sztuczne lub ryby  32 

      gałązki choinkowe 5 

      kwiaty, wieńce, znicze, świece lub grys 11 

      inne artykuły świąteczne  8 

 

III. SPRZEDAŻ POZA PLACAMI TARGOWYMI 

 

1.    SPRZEDAŻ Z MIEJSC O POWIERZCHNI: 

      do 1 m2 3 

      2 – 4 m2 8 

      5 - 6 m2 11 
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      7 - 10 m2 17 

      za każdy 1 m2 powyżej 10 m2 4 

 

2.    SPRZEDAŻ  ARTYKUŁÓW  ŚWIĄTECZNYCH:  

      drzewka choinkowe, choinki sztuczne lub ryby 53 

      gałązki choinkowe 11 

      kwiaty, wieńce, znicze, świece lub grys 21 

      kartki świąteczne 13 

      inne artykuły świąteczne 16 

 

3.    SPRZEDAŻ W MIEJSCACH NIE WYZNACZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUB BEZ

       ZEZWOLENIA NA DYSPONOWANIEM GRUNTEM: 

      do 1 m2 6 

      2 – 4 m2 17 

      5 - 6 m2 21 

      7 - 10 m2 34 

      za każdy 1 m2 powyżej 10 m2 4 
 
1. STREFA ŚRÓDMIEJSKA, to obszar miasta zamykający się w kręgu ulic: Nadbrzeżna – 

Młyńska – Strzelecka – Jagiełły - Dzieci Wrzesińskich – Fornalskiej.  
2. PLACE TARGOWE, to miejsca położone przy: 

- ul.Szczecińskiej (giełda ), 
- ul.Żwirowej (przy I bramie cmentarza komunalnego), 
- ul.Żwirowej (przy II bramie cmentarza komunalnego), 
- ul.Przemysłowej, 
- ul.Witosa,  
- ul.Cichońskiego, 
określone na załącznikach mapowych nr 1-6, stanowiących integralną część niniejszej 
uchwały. 

3. Sprzedaż artykułów świątecznych określona w punktach I.1.2. i II.6. i III.2. dotyczy 
okresów: 
- Świąt Wielkanocnych - na 20 dni przed Wielkanocą, 
- Dnia Święta Zmarłych - w okresie 25.X. do 2.XI, 
- Świąt Bożego Narodzenia – od 1.XII. do 31.XII.  

4. W przypadku prowadzenia sprzedaży artykułów świątecznych z różnych grup 
rodzajowych - pobiera się opłatę stanowiącą sumę stawek przewidzianych dla 
poszczególnych grup. 

 
uwaga: załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania 
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Poz. 1205 
 

Uchwała Nr XXIII/331/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych 
placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto  

Gorzów Wlkp. w 2008 r. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674  z późn. zm.) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. Uz 2001 
r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, 
poz. 181 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych na podstawie 
ustawy Karta Nauczyciela w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – 
wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. Regulamin określa wysokość  
i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy 
Karta Nauczyciela. Niniejszy regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli.   

Rozdział I 
 

§ 2. Określa się w drodze Regulaminu: 
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 

a) motywacyjnego, 
b) funkcyjnego, 
c) za wysługę lat, 
d) za warunki pracy, 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

 
Rozdział II 

Dodatek motywacyjny. 
 

§ 3. 1. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy. Przyznaje się go jednorazowo 
a w wyjątkowych przypadkach, związanych z realizacją dodatkowych obowiązków na czas 
określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 50% otrzymywanego 
przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. 
2. Dodatek motywacyjny przyznaje i jego wysokość ustala, w ramach środków określonych  
w § 7 ust. 6: 

a) dla nauczycieli – dyrektor placówki, 
b) dla dyrektorów placówek – Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., na wniosek 

odpowiednio Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta lub Dyrektora 
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Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. 
 

§ 4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest jakość 
świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:  
1) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, 
2) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
4) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność pomocy dydaktycznych lub 

innych urządzeń szkolnych, 
5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, 
6) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, 
7) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
8) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły  

w środowisku lokalnym, w tym praca w oddziałach integracyjnych. 
 

§  5.  O  wysokości dodatku motywacyjnego nauczyciela decyduje:  
1) uzyskiwanie wyróżniających osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  
a w szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków   pracy 
nauczyciela, znaczących osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów  
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,umiejętne 
rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów  
we współpracy ich rodzicami, 
b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie 
na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki; 
2) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 
Karty Nauczyciela, a w szczególności:  

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 
b) udział w komisjach przedmiotowych, wychowawczych i innych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi 

działającymi na terenie szkoły, 
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach 

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań na rzecz edukacji i pomocy 

społecznej, 
f) praca w komisjach egzaminacyjnych powołanych w szkole. 

  
§ 6. O wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora  decyduje :     

1)  terminowość wykonywania zadań własnych i zleconych przez organ prowadzący, 
2) znajomość prawa oświatowego i przestrzeganie jego zasad w działalności kierowniczej 
oraz sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej, 
3)  prawidłowość opracowania planu finansowego jednostki i właściwa jego realizacja, 
4)  operatywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i gospodarowanie nimi, 
5)  racjonalizacja kosztów działalności szkoły, 
6)  prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z potrzebami jednostki, 
7)  współpraca ze społecznymi organami szkoły i środowiskiem lokalnym oraz efekty  
    w tym zakresie, 
8)  dbałość o warunki pracy, 
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9) projektowanie i realizowanie pożądanych zmian w zakresie dydaktyki, wychowania,    
opieki, organizacji i wyposażenia szkoły, 
10) tworzenie systemu monitorowania i motywowania nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników szkoły, 
11)  dbałość o doskonalenie  kwalifikacji,  
12) organizacja i kierowanie pracami państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej  
w szkole. 
 

§ 7. 1. Wysokość funduszu na realizację dodatku motywacyjnego w szkole stanowi 
suma:  
1) wysokości środków finansowych ustalonych na jeden etat  i ilości przeliczeniowych 

etatów nauczycielskich, 
2) przyznanego przez Prezydenta Miasta dodatku motywacyjnego dyrektora. 
2.  Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, ustala 
dyrektor szkoły lub placówki, a w stosunku do dyrektora Prezydent Miasta, uwzględniając 
poziom spełniania warunków, o których mowa w  § 4, § 5 i § 6. 
3.  Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje nauczycielowi przebywającemu  
w stanie nieczynnym, na urlopie dla poratowania zdrowia oraz nauczycielowi, dla którego 
placówka nie jest podstawowym miejscem zatrudnienia. 
4.  Nauczycielom uzupełniającym etat w innej placówce dodatek motywacyjny przyznaje 
dyrektor placówki macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem placówki, w której nauczyciel 
uzupełnia etat. 
5.   O przyznaniu dodatku motywacyjnego powiadamia się na piśmie, a kopię decyzji dołącza 
się do akt osobowych nauczyciela. 
6.  W roku 2008  dodatek motywacyjny na jeden etat miesięcznie wynosi: 
a) dla nauczycieli, z zastrzeżeniem pkt b) –  70 zł, 
b) dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i wychowawcze  w przedszkolach  
            (oddziałach) integracyjnych,  szkołach (klasach) integracyjnych –  140 zł,  
c) dla dyrektorów –  150 zł. 

Rozdział III 
Dodatek  funkcyjny. 

 
  § 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono: 
a) stanowisko: 
- dyrektora lub wicedyrektora placówki 
 - inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie  placówki,  
 b) sprawowanie funkcji: 
 - wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego, 
- doradcy metodycznego, 
- opiekuna stażu, 
przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny, określony kwotą  wynikającą z poniższej tabeli: 
 
 

Lp.    Stanowisko kierownicze lub przydzielona funkcja  Miesięcznie w zł 
1 Przedszkola: 

a) dyrektor przedszkola liczącego: 
do 3 oddz. 
4 –5 oddz. 
6 i więcej 
b) zastępca dyrektora 

 
 

od   200  do    800 
od   250  do    900 
od   300  do  1000 
od   200  do    500 
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2 Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów 
a) dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej: 
- do 12 oddziałów 
- 13 - 24 oddziałów 
- 25 i więcej oddziałów 
b) zastępca dyrektora szkoły (zespołu szkół) 

 
 

od   400   do  1100 
od   500   do  1300 
od   600   do  1600 
od   400   do    800 

3 Inne placówki:  
a) dyrektor placówki kształcenia specjalnego 
b) dyrektor centrum kształcenia zawodowego 
c) dyrektor szkoły muzycznej 
d) dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego 
e) dyrektor młodzieżowego domu kultury 
f) dyrektor zespołu poradni psychologiczno -
pedagogicznych 
g) dyrektor szkolnego schroniska młodzieżowego 
h) dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej 
i) zastępca dyrektora centrum kształcenia zawodowego 
j) zastępca dyrektora placówki opiekuńczo –
   wychowawczej 
k) zastępca dyrektora zespołu poradni 
l) zastępca dyrektora placówki kształcenia specjalnego 
ł) zastępca dyrektora szkoły artystycznej 

 
od  500   do    1600 
od   500   do   1600 
od   400   do     900 
od   400   do     800 
od   400  do      800 

 
od    400  do   1000 
od    400  do     700 
od    400   do    900 
od    400   do    800 

 
od    400   do    700 
od    400   do    700 
od    400   do    800 
od    350   do    700 

4 a) kierownik warsztatów szkolnych 
b) kierownik szkolenia praktycznego 
c) kierownik internatu 
d) kierownik pracowni 
Inne stanowiska kierownicze przewidziane 
w statutach placówek  

od   300   do     700 
od   250   do     600 
od   300   do     600 
od   200    do    400 
od   100   do     500 

 
5 Opiekun stażu 20 
6 Wychowawca: 

klasy w szkołach, 
oddziału w przedszkolach 

 
100 
50 

7 Doradca metodyczny od   400   do   600 
W przedszkolach oddziały 5 godz. traktowane są jako ½ oddziału. 
 
1.   Dodatek dla opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż.  
Za wychowawstwo klasy w szkołach i oddziału w przedszkolach dodatek przysługuje            
za każdą klasę lub oddział, niezależnie od wymiaru zatrudnienia.  
2.  Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi od pierwszego dnia powierzenia stanowiska 
lub sprawowania funkcji naliczany proporcjonalnie, do ostatniego dnia miesiąca 
kalendarzowego, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienie obowiązków związanych               
z powierzonym stanowiskiem lub sprawowaniem funkcji. 
3.  Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora 
w wysokości ustalonej, jak dla dyrektora danej placówki zgodnie z tabelą stanowisk 
kierowniczych. 
4.  Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki 
kierownicze lub sprawowanie funkcji w zastępstwie, zgodnie z tabelą w ust. 1. 
5.  Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej, jak dla dyrektora szkoły przysługuje 
wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu 
nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. 
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6.  Dodatek funkcyjny dla wychowawców klas wypłaca się do końca miesiąca, w którym 
nastąpiło wydanie przez szkołę świadectwa. 
7.  Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów  placówek oświatowych bierze 
się pod uwagę łączną liczbę oddziałów, uwzględniając również liczbę grup wychowawczych 
w internacie wchodzącym w skład zespołu szkół, wielkość placówki, jej warunki 
organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk 
kierowniczych w placówce, wyniki pracy dyrektora placówki. 
8.  Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych tabelą dla dyrektorów  
i doradców metodycznych ustala Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., a dla wicedyrektorów 
oraz innych nauczycieli uprawnionych - dyrektor placówki w porozumieniu odpowiednio  
z Naczelnikiem Wydziału Edukacji lub Dyrektorem Gorzowskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie i Polityki Społecznej. 

Rozdział  IV 
Dodatek za wysługę lat . 

 
  § 9. Nauczycielowi przysługuje  dodatek za wysługę lat  zgodnie   z postanowieniami 
art. 33  ustawy - Karty Nauczyciela. 
 

Rozdział V 
Dodatek za warunki pracy. 

 
   § 10. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje 
dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach,  
określonych w  odrębnych przepisach, w  wysokości określonej procentowo w stosunku  
do otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. 
 2.  Za prowadzenie przez nauczycieli: 
1) praktycznej nauki zawodu w szkołach rolniczych -  zajęć  praktycznych w terenie  
     z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa – 5%,   
2) praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkołach specjalnych – 20%  
3) zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej –  
15%,  
4) zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo  
w stopniu głębokim – 20%,  
5) zajęć  dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), 
szkołach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka 
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 20%,  
6) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych – 15%,  
7) zajęć dydaktycznych w szkołach przy Pogotowiu Opiekuńczym – 30%, 
8) zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz  
w Pogotowiu Opiekuńczym – 40%,  
9) zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz  
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego– 30%,  
 10) zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, 
terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, 
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi 
niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem  oraz z ich rodzicami lub opiekunami  
w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz 
      w innych poradniach specjalistycznych – 7,5%. 
3. Nauczycielom za pracę w warunkach uciążliwych, ustalonych zgodnie z odrębnymi 
przepisami, przysługuje dodatek w wysokości 5%.  
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4.  Prawo do dodatku dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 2 i  3  ustala dyrektor szkoły, 
a dla dyrektora placówki – Prezydent Miasta. 
5. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 i 3  przysługuje w okresie faktycznego wykonywania 
pracy, z którą dodatek jest związany.  
6. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 i 3 wypłaca się za każdą faktycznie zrealizowaną 
godzinę zajęć w tych warunkach.   
7.  W razie zbiegu tytułów do dodatków za warunki pracy  przysługuje nauczycielowi prawo 
do jednego, wyższego dodatku. 

Rozdział VI 
Szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
 

§ 11. 1 Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego 
zastępstwa oblicza się  dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz 
doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela. 
2.   Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa     
w ust.1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16                        
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,        
a co najmniej 0,5 godziny i więcej liczy się za pełną godzinę. 
3. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za każdą zrealizowaną godzinę 

ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa, natomiast w przypadku godzin 
niezrealizowanych wynagrodzenie przysługuje wyłącznie na mocy przepisów prawa 
pracy. 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 
  § 12. Traci moc Uchwała nr LXXVII/962/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
25 października 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli 
zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych 
w 2007 r. 
 
  § 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

 § 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008r.  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
                   Robert Surowiec 

Poz. 1206 
 

Uchwała Nr XXIII/332/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla  nauczycieli zatrudnionych   
w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych 

przez Miasto Gorzów Wlkp. 
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Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. 

U.  z 2006 r. Nr 97 poz. 674  z późn. zm.) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 
ustala się w wysokości  1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,  
z tego: 
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora, 
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Prezydenta Miasta. 
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie 
nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:  

1) posiadania wyróżniającej oceny pracy, 
2) aktywnego udziału w kreowaniu modelu edukacyjno-wychowawczego 

placówki, 
3) prowadzenia działalności mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży 

negatywnych postaw społecznych, w tym narkomanii, alkoholizmu, 
4) nawiązywania współpracy z placówkami kulturalnymi, naukowymi oraz 

samorządami terytorialnymi w celu organizacji imprez dla dzieci i młodzieży, 
5) potwierdzonych dobrych wyników w nauczaniu, 
6) udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami uzdolnionymi i mającymi 

trudności w nauce, 
7) uzyskania przez uczniów tytułów laureatów i finalistów konkursów oraz 

olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych, 
8) wprowadzenia liczących się w szkole innowacji pedagogicznych, otwartości 

na przemiany, 
9) efektów podejmowanych przez nauczyciela inicjatyw, 
10) przygotowania i zrealizowania znaczących w procesie wychowawczym 

imprez szkolnych lub środowiskowych, 
11) doskonalenia własnego warsztatu pracy, 
12) aktywnej, koleżeńskiej pomocy w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli, 
13) upowszechniania własnych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych, np.  

w formie publikacji, 
14) osiągnięć dydaktycznych w zakresie praktycznej nauki zawodu, 
15) legitymowania się innymi, wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, 

wychowawczej lub opiekuńczej, 
16) podejmowania działań w zakresie promocji miasta i międzyszkolnej 

współpracy międzynarodowej i krajowej. 
3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który spełnia odpowiednio  
co najmniej 5 z kryteriów, określonych w § 1 ust. 2. 
4.    Dyrektorzy placówek mogą otrzymać nagrodę, jeśli uzyskają znaczące efekty w zakresie: 
1) osiągania przez szkołę bardzo dobrych i dobrych wyników nauczania i wychowania     

oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach oraz współzawodnictwie      
miejskim, regionalnym i krajowym, 

2) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły, placówki, 
3) inspirowania działalności społecznej na rzecz placówki i środowiska, 
4) współpracy ze środowiskiem, rodzicami, samorządem szkolnym i terytorialnym, 
5) inspirowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości 
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pracy szkoły, placówki, 
6) tworzenia warunków dla nowatorstwa pedagogicznego, wzorową organizację pracy, 

tworzenia bazy szkolnej, 
7) wzorowego sprawowania nadzoru pedagogicznego, 
8) organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej funkcji szkoły, 
9) pozyskiwania pozabudżetowych środków wzbogacających ofertę dydaktyczno -

wychowawczą szkoły i jej bazę, 
10) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi, 
11) inspirowania działalności placówki na rzecz współpracy krajowej i międzynarodowej, 
12) podejmowania inwencji w przygotowanie i realizację projektów finansowanych            

z funduszy Unii Europejskiej. 
5. Nagroda może być przyznana dyrektorom placówek oświatowych, jeżeli organ prowadzący 
lub sprawujący nadzór pedagogiczny nie stwierdził w okresie ostatnich trzech lat istotnych 
uchybień w działalności szkoły oraz spełniają odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów 
określonych w § 1 ust. 4. 
6. Nagrody nauczycielom przyznają: 
1) ze środków, o których mowa w § 1  ust. 1 pkt 1 – dyrektor po zasięgnięciu opinii 

związków zawodowych działających w placówce, 
2) ze środków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 – Prezydent Miasta  po zasięgnięciu opinii 

zakładowych organizacji związkowych.  
7. Nauczyciel spełniający kryteria zawarte w  § 1 ust. 2 może otrzymać nagrodę bez względu 
na stopień awansu zawodowego, pod warunkiem przepracowania w szkole co najmniej          
1 roku. 
 
         § 2.1. Nagrody, o których mowa w § 1 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. W uzasadnionych przypadkach mogą być przyznane w innym terminie. 
2. Prezydent Miasta może przyznać nauczycielowi nagrodę z własnej inicjatywy z okazji 
ważnych wydarzeń w życiu szkoły (jubileusz, nadanie imienia, wyjątkowy sukces). W tym 
przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu przez komisję, o której mowa w  § 3 ust.6. 
 
         § 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta mogą wystąpić: 
1) Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, 
2) dyrektorzy samorządowych placówek oświatowych, 
3) organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, 
4) za pośrednictwem ww. inne instytucje oświatowe. 
2. Wnioski składane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i pkt 4 powinny być 
uzgodnione z dyrektorem  placówki. 
3. Nagrody dyrektora przyznaje dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek 
złożony przez radę pedagogiczną, radę rodziców lub organizację związkową działającą         
na terenie placówki. 
4. Wnioski sporządza się na druku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały. 
5. Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta składa się w Wydziale Edukacji Urzędu 
Miasta w terminie do dnia 20 września każdego roku. 
6. Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez Komisję ds. przyznawania dla nauczycieli nagród 
Prezydenta Miasta, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 w składzie: 
1) Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gorzowa Wlkp.,  lub 

wskazany przez niego przedstawiciel Rady Miasta, 
2) przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, 
3) przedstawiciel Zarządu Oddziału ZNP, 
4) przedstawiciel Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, 
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5) przedstawiciel kolegium dyrektorów placówek oświatowych. 
7. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący bądź upoważniona przez niego osoba. 
 
         § 4. Postanowienia Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale 
co najmniej 2/3 liczby członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos 
przewodniczącego Komisji. 
 
         § 5. Listę kandydatów oraz przyjęte przez Komisję wnioski przewodniczący Komisji 
przedkłada do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 6. Liczbę i wysokość nagrody Prezydenta Miasta ustala Prezydent Miasta Gorzowa 
Wlkp. w ramach środków wyodrębnionych na ten cel, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2. 
 
         § 7. Liczbę i wysokość nagrody dyrektora ustala corocznie dyrektor placówki w ramach 
środków wyodrębnionych na ten cel, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1. Wysokość nagrody ustalonej 
przez dyrektora nie może przekraczać wysokości nagrody Prezydenta Miasta. 
 
         § 8. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, a jego kopię umieszcza się       
w teczce akt osobowych nauczyciela. 
 
         § 9. Traci moc Uchwała nr LXXVII/962/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia        
25 października 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli 
zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych 
w 2007 r. 
 
         § 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
                  Robert Surowiec 

 
Załącznik 
do Uchwały Nr XXIII/332/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 21 listopada 2007r. 

 
WNIOSEK 

o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 Zgłaszam  wniosek  o przyznanie  nagrody Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.  
Panu/ Pani  
....................................................................................................................................................... 
urodzonemu/ej .............................................................................................................................. 

(data) 
....................................................................................................................................................... 

(wykształcenie, staż pracy w szkole lub placówce) 
zatrudnionemu/ej w....................................................................................................................... 

(nazwa szkoły/ placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony) 
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....................................................................................................................................................... 
(stanowisko) 

 
....................................................................................................................................................... 

(dotychczasowe otrzymane nagrody ministra, kuratora, prezydenta, dyrektora – rok otrzymania) 
 
....................................................................................................................................................... 

(ostatnia ocena pracy nauczyciela (data i stopień) 
 
 
Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
Organ sporządzający wniosek: 
 
  ................................................        ...............................      ........................................
 (miejscowość i data)           (pieczęć)                     (podpis)  
 
 

Poz. 1207 
Uchwała Nr XXIII/333/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 i pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.34 ust.6 i art.37 
ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r.  
Nr 261, poz.2603 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. W uchwale Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. 
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 31 
poz.504), zmienionej uchwałą Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
27 czerwca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 78 poz.1117) załącznik otrzymuje 
brzmienie: 

“Minimalne stawki czynszu netto za najem lokali użytkowych” 
 

(zł/m2) 

Strefal.p. 
położenie 

lokalu 
rodzaj działalności 

A B C 

1. 
parter budynku 

frontowego 
handel, biura, magazyny 20,40 12,40 6,30 

2. piętro, oficyna, handel, biura, magazyny 11,10 6,30 4,80 
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piwnica 

gastronomia, produkcja, rzemiosło 10,10 6,10 3,20 
3. 

parter budynku 
frontowego branże zanikające 7,90 4,80 3,20 

4. 
piętro, oficyna, 

piwnica 
gastronomia, produkcja, rzemiosło 5,70 3,20 2,40 

5. lecznicza 5,50 5,50 5,50 

6. 

charytatywna, opiekuńcza, kulturalna, lecznicza, 
oświatowa, naukowa, wychowawcza, badawczo-
rozwojowa, sportowa lub turystyczna – na cele 

niezwiązane z działalnością zarobkową oraz 
organizacjom pożytku publicznego – na cele  

prowadzonej działalności pożytku publicznego 

2,90 2,90 2,90 

7. 

niezależnie od 
położenia 

garaże 4,20 4,20 4,20 

8. 
parter budynku 

frontowego 

biura poselskie i senatorskie, organizacje społeczne, 
zawodowe i polityczne nie prowadzące działalności 

zarobkowej 
4,60 3,70 2,90 

9. 
piętro, oficyna, 

piwnica 

biura poselskie i senatorskie, organizacje społeczne, 
zawodowe i polityczne nie prowadzące działalności 

zarobkowej 
3,80 2,90 2,90 

 
Minimalna stawka czynszu netto za najem części lokalu stanowiącej piwnicę, w której nie jest 
prowadzona działalność gospodarcza wchodzącą w skład lokalu położonego na innej 
kondygnacji - wynosi 20% stawki czynszu netto za najem lokalu. 
 

Podział Miasta na strefy 
 

Strefa A 
ulice: Chrobrego bez Nr 44, Hawelańska, Mostowa, Obotrycka, Pocztowa, Sikorskiego         
Nr 1-42 i od Nr 105 do końca numeracji, Wełniany Rynek. 
 

Strefa B 
ulice: Armii Polskiej, Borowskiego, Chrobrego Nr 44, Cichońskiego, Dąbrowskiego, 
Drzymały Nr 10-12 i Nr 37-45, Dworcowa, Dzieci Wrzesińskich, Fornalskiej, Garbary, 
Gwiaździsta, Jagiellończyka, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Kosynierów Gdyńskich, 
Krzywoustego, Lutycka, Łokietka, Łużycka, Mieszka I, Młyńska, Orląt Lwowskich, 
Sikorskiego Nr 43-105, Słoneczna, Spichrzowa, Strzelecka, 30 Stycznia, Szkolna, Teatralna, 
Warszawska, Wodna, Zabytkowa. 
Strefa C 
ulice: Al. Konstytuacji 3 Maja, Al. 11 Listopada, Asnyka, Baczyńskiego, Boh. Westerplatte, 
Broniewskiego, Chodkiewicza, Chopina, Dowbór-Muśnickiego, Drzymały Nr 14-34, 
Fabryczna, Grottgera, Grobla, Kobylogórska, Kolejowa, Kombatantów, Koniawska, 
Kostrzyńska, Krasińskiego, Matejki, Mickiewicza, Myśliborska, Norwida, Ogrodowa, 
Piłsudskiego, Plac Słoneczny, Podmiejska, Przemysłowa, Roosevelta, Sczanieckiej, 
Słowackiego, Spokojna, Stanisławskiego, Szczecińska, Śląska, Świętego Jerzego, Towarowa, 
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Walczaka, Wał Okrężny, Wawrzyniaka, Wróblewskiego, Wylotowa, Wyszyńskiego,        
Żwirki i Wigury, Żwirowa. 
 

Do działalności rzemieślniczej zalicza się działalność zakładów pralniczych, maglowania 
bielizny, elektrycznych, motoryzacyjnych, krawieckich, kuśnierskich, optycznych, 
złotniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, renowacji mebli, naprawy 
sprzętu RTV i AGD, tapicerstwo, stolarstwo, itp. 
 

Branże zanikające to: szewstwo, cholewkarstwo, szklarstwo i ślusarstwo. 
 

Do działalności biurowej zalicza się usługi kserograficzne, reklamowe, prawnicze, finansowe,  
turystyczne, itp.” 
 
 § 2. Traci moc uchwała Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia           
27 czerwca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami 
użytkowymi. 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 

Poz. 1208 
 

Uchwała Nr XXIII/334/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

dnia 21 listopada 2007r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 
najmu lokali użytkowych 

 
 Na podstawie art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 ust.4 uchwały  
Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 31 poz.504 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu  użytkowego położonego na II piętrze budynku przy ul.Jagiełły 15  z: 

- Posłem do Parlamentu Europejskiego Zdzisławem Chmielewskim na czas 
sprawowania mandatu poselskiego z przeznaczeniem na biuro poselskie - lokalu o 
pow. 12,94m² oraz części wspólnych o pow. 4,50m², 

- Senatorem RP Henrykiem Maciejem Woźniakiem na czas sprawowania mandatu 
senatorskiego z przeznaczeniem na biuro senatorskie - lokalu o pow. 57,77m² oraz 
części wspólnych o pow. 20,08m², 

- Posłem na Sejm RP Witoldem Pahlem na czas sprawowania mandatu poselskiego  
z przeznaczeniem na biuro poselskie - lokalu o pow. 49,30m² oraz części wspólnych  
o pow. 17,14m². 
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 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
        Przewodniczący Rady Miasta  
 
                 Robert Surowiec 
 

Poz. 1209 
 

Uchwała Nr XXIII/335/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

dnia 21 listopada 2007r. 
 

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

 
 Na podstawie art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 ust.4 uchwały  
Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 31 poz.504 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego z posłem na Sejm RP VI kadencji Elżbietą Rafalską na 
czas sprawowania mandatu poselskiego z przeznaczeniem na biuro poselskie. Lokal położony 
jest na I piętrze w budynku przy ul. ul.Hawelańskiej 5, obejmuje pow. 18,44m² oraz części 
wspólne. 
  
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
        Przewodniczący Rady Miasta  
 
                 Robert Surowiec 
 

Poz. 1210 
 

Uchwała Nr XXIII/336/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

dnia 21 listopada 2007r. 
 

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

 
 Na podstawie art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 ust.4 uchwały  
Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 31 poz.504 ze zm.) 
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uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego z senatorem Władysławem Dajczakiem na czas 
sprawowania mandatu senatorskiego z przeznaczeniem na biuro senatorskie. Lokal położony 
jest na I piętrze budynku przy ul.Hawelańskiej 5, obejmuje pow. 50,99m² oraz części 
wspólne. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
         Przewodniczący Rady Miasta 
 
                   Robert Surowiec 

Poz. 1211 
 

Uchwała Nr XXIII/337/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

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

 
Na podstawie art.37 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz §2 ust.4 uchwały  
Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2007r. 
Nr 31 poz.504), zmienionej uchwałą Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
27 czerwca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 78 poz.1117) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z Krzysztofem Fijołkiem umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Obotryckiej 7  
o powierzchni 367,26m2 – z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. 
  
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
  
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        Przewodniczący Rady Miasta 
 

         Robert Surowiec 
Poz. 1212 

 
Uchwała Nr XXIII/338/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego 
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 Na podstawie art.37 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz §2 ust.4 uchwały  
Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2007r. 
Nr 31 poz.504), zmienionej uchwałą Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
27 czerwca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 78 poz.1117) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z Polbitą Sp. z o.o. umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 133  
o powierzchni 200,65m2 – z przeznaczeniem na działalność handlową. 
  

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

        Przewodniczący Rady Miasta 
 

         Robert Surowiec 
Poz. 1213 

 
Uchwała Nr XXIII/339/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

w sprawie darowizny nieruchomości  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.13 ust.2 i 2a ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zm.) 
uchwala się, co następuje :  
 

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości położonych przy 
ul.Kosynierów Gdyńskich, obejmujących działki Nr 1698 o pow.294m² i 1699 o pow.472m² 
na rzecz Województwa Lubuskiego, z przeznaczeniem pod obiekt Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. 
 

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

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

 
                   Robert Surowiec 
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Poz. 1214 
 

Uchwała Nr XXIII/340/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603  
ze zm.) w związku z art. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175 poz. 1459) 
uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
wykorzystywanych i przeznaczonych na cele mieszkaniowe – wymienionych w załączniku do 
niniejszej uchwały - w wysokości określonej w tym załączniku.  
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 
ZAŁĄCZNIK   
do uchwały Nr XXIII/340/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 21 listopada 2007r.  

 
 

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

 

lp. położenie nieruchomości 

 
 

Nr działki 
 

 
 

Powierzchnia 
[m2] 

 
opłata za 

przekształcenie 
[zł] 

wysokość 
bonifikaty przy 

uiszczeniu opłaty 
jednorazowo 

[%] 
1 ul.Błotna 4 646 360 19.860 95 
2 ul.Inowrocławska 23 91 687 8.650 95 
3 ul.Kasprzaka 1124/5 600 3.160 95 
4 ul.Kasprzaka 1123/6 i 1124/9 1992 10.190 95 
5 ul.Kasztelańska 40 565/1 26 800 95 
6 ul.Koralowa 2083 1203 14.760 95 
7 ul.Konopnickiej 11 672 537 41.110 95 
8 ul.Ptasia 567 899 20.390 95 
9 ul.Rubinowa 1 2005 1297 25.350 95 
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10 ul.Sielska 2 1105 560 10.810 95 
11 ul.Skromna 4 1274 2766 96.070 95 
12 ul.Starzyńskiego 40 38/52 504 12.390 95 
13 ul.Tańskiego 8 1311 728 20.310 95 
14 ul.Warszawska 1814 627 13.280 95 
15 ul.Warszawska 1805 328 10.440 95 
16 ul.Zuchów 26 179/7 702 7.500 95 
17 ul.Żeromskiego 2B 420 i 421 322 20.670 95 
18 ul.Żniwna 37b 110/2 708 20.460 95 
19 ul.Żniwna 47 1510 820 42.770 95 

 
Poz. 1215 

 
Uchwała Nr XXIII/341/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)  
w związku z art. 1 ust. 2 pkt 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175 poz. 1459) 
uchwala się co następuje: 
 

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

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

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

 
Robert Surowiec 

 
ZAŁĄCZNIK 
do uchwały Nr XXIII/341/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 21 listopada 2007r.  

 
Wykaz nieruchomości użytkowanych wieczyście przez spółdzielnie mieszkaniowe przeznaczonych do 

przekształcenia na własność 
 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

położenie nieruchomości 

 
 
 

Nr działki 

 
 
 

powierzchnia 
[m2] 

 
 
 

opłata za 
przekształcenie 

[zł] 

wysokość 
bonifikaty przy 

uiszczeniu opłaty 
jednorazowo 

[%] 
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1. ul. Gwiaździsta 3, 5 i 7 
 

2113/1 11.086 758.100 90 

2. ul. Sportowa 6a-b, 12a-b 
 

2526/6 
 

3.220 249.420 90 

3. ul. Sportowa 8a-10b 2514/2 
 

5.304 410.840 90 

 
Poz. 1216 

 
Uchwała Nr XXIII/342/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Robert Surowiec 
 
ZAŁĄCZNIK   
do uchwały Nr XXIII/342/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 21 listopada 2007r.  

 
Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców 

lokal wysokość bonifikaty [%]
rozłożenie ceny

na raty lp. położenie nieruchomości pow. 
[m2] 

pow. 
pom. 

Przyna-
leżnych 

[m2] 

wartość 
[zł] 

Nr i pow. 
działki 

wartość 
udziału w 

gruncie lub 
wysokość 
pierwszej 
opłaty [zł]

jednoraz
owa 

zapłata 
ceny 2 lata 5 lat 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Armii Polskiej 12/14 48,50 - 69.900 1188 
319m2 775,00 85 80 70 

2. Bohaterów Westerplatte
4/14 32,90 - 66.900 333/1 

406m2 150,00 80 70 60 

3. Borowskiego 15/5 58,50 - 106.590 843 927,50 80 70 60 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
227m2 

4. Dzieci Wrzesińskich 3/3 46,00 - 86.800 1893 
146m2 1.075,00 80 70 60 

5. Fabryczna 53/6 71,06 29,81 105.980 73, 74 
777m2 1.705,00 85 80 70 

6. Kazimierza Wielkiego 28/9 46,20 - 64.880 924 
240m2 1.155,00 85 80 70 

7. Krzywoustego 3/10 30,00 - 37.880 903 
338m2 980,00 85 80 70 

8. Mieszka I-go 47/9 85,80 - 131.960 179 
253m2 1.610,00 85 80 70 

9. Mieszka I-go 64a/4a 56,02 - 84.070 565 
543m2 2.107,50 85 80 70 

10. Sczanieckiej 55/41 55,50 - 103.070 337/4 
317m2 257,50 80 70 60 

11. Słoneczna 52/17 36,80 - 73.370 2172 
294m2 307,50 80 70 60 

12. Słoneczna 59/5 37,60 - 67.140 2178 
294m2 315,00 80 70 60 

13. Słoneczna 59/13 47,80 - 95.290 2178 
294m2 402,50 80 70 60 

14. Słoneczna 65/11 23,20 - 46.280 2190 
139m2 205,00 80 70 60 

15. Śląska 11a/4 35,20 - 62.010 1073 
141m2 147,50 80 70 60 

16. Walczaka 40/17 128,10 7,46 177.320 810/10 
964m2 2.995,00 85 80 70 

17. Warszawska 53/2 91,63 18,97 102.420 1557 
665m2 53.480,00 85 80 70 

18. Waryńskiego 7/2 40,10 12,19 58.920 30/1 
133m2 320,00 85 80 70 

19. Waryńskiego 20/2 42,00 8,77 55.260 1785, 1786 
383m2 885,00 85 80 70 

20. Wyszyńskiego 23/12 63,80 - 108.460 488 
263m2 1.810,00 85 80 70 

 
Poz. 1217 

 
Uchwała Nr XXIII/343/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 
 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulic: Stefana Okrzei, Stefana Batorego i Saskiej. 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 ze 
zm.), zgodnie z uchwałą LXXV/934/2006 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 
września 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulic: Stefana 
Okrzei, Stefana Batorego i Saskiej, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorzowa 
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Wielkopolskiego, uchwalonego uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 18 czerwca 2003r., zmienionego uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. uchwala się co następuje:  

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego w rejonie ulic: Stefana Okrzei, Stefana Batorego i Saskiej zwany dalej 
planem. 
2. Granice terenu objętego miejscowym planem przedstawiono na załączniku nr 1. 
3. Integralną częścią uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1, 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 2, 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, stanowiące załącznik nr 3. 

 
§ 2. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 

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

2) obowiązująca linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu dla danego terenu, 
wyznaczająca położenie frontowej ściany budynku; dopuszcza się, oddalenie fragmentów 
frontowej ściany budynku maksymalnie 1 m od linii, pod warunkiem, że nie przekroczą 
one łącznie 30% długości elewacji, 

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

4) powierzchnia zabudowy – stosunek powierzchni zabudowy liczonej po zewnętrznym 
obrysie rzutu poziomego dachu budynku do powierzchni działki wyrażony w procentach, 

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

6) przeznaczenie podstawowe – jest to przeznaczenie, które dominuje na działce w ramach 
terenu, w sposób określony ustaleniami planu i zajmuje więcej niż 50% dopuszczonego 
przeznaczenia, a w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia 
podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu lub 
poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu; 

7) przeznaczenie uzupełniające terenu - jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu, 

Rozdział II 
Ustalenia ogólne 

 
§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) Z – tereny zieleni; 
3) ZD – tereny ogrodów działkowych, 
4) KDL – tereny dróg klasy lokalnej, 
5) KDD – tereny dróg klasy dojazdowej, 
6) KDP – tereny ciągu pieszo-jezdnego, 
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§ 4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje: 

1) zadrzewienie minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 
2)dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów zabudowy jednorodzinnej. 
 

§ 5. W zakresie komunikacji oraz uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną: 
1) dopuszcza się utrzymanie istniejącej sieci uzbrojenia technicznego, 
2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i likwidację sieci, 
3) obowiązuje prowadzenie poza jezdnią w liniach rozgraniczających dróg jako podziemne 

planowane i przebudowywane sieci oraz urządzenia uzbrojenia technicznego  
nie związane z infrastrukturą drogową, 

4) dopuszcza się odstępstwo do zasady określonej w pkt. 3 jeśli nie ma technicznej 
możliwości prowadzenia ich w liniach rozgraniczających dróg, 

5) lokalizacja garaży i miejsc postojowych w granicach działek budowlanych, 
6) zakazuje się lokalizowania instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych  

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

 
§ 6. W zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązuje zaopatrzenie z istniejącej sieci 

wodociągowej w ulicy Saskiej i Batorego. 
 

§ 7. W zakresie odprowadzenia ścieków obowiązuje odprowadzenie ścieków   do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej, w ulicy Władysława IV i Batorego. 
 

§ 8. W zakresie odprowadzania wód opadowych obowiązuje: 
1) z terenów dróg do projektowanej kanalizacji deszczowej w terenach: 1KDD, 1KDP, 2KDP, 
1KDL, 
2) z terenów innych niż drogi odprowadzenie wody opadowej z powierzchni czystych  
(np. z dachów budynków i powierzchni biologicznie czynnych) na teren własny inwestora  
do gruntu lub oczek wodnych. 

 
§ 9. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się rozbudowę sieci gazowej w oparciu 

o istniejące sieci rozdzielcze, w ulicy Saskiej i Batorego. 
 

§ 10. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną obowiązuje zaopatrzenie  
z istniejącej sieci energetycznej w ulicy Okrzei. 
 

§ 11. W zakresie zaopatrzenia w ciepło obowiązuje: 
1) budowa infrastruktury w oparciu o indywidualne lub grupowe źródła ciepła, 
2) stosowanie ekologicznych źródeł energii poprzez wykorzystanie energii cieplnej, przy 
wytwarzaniu której spełnione są normy w zakresie emisji zanieczyszczeń i ochrony 
środowiska, w tym w szczególności wykorzystanie paliw płynnych i gazowych oraz paliw 
stałych o stopniu sprawności energetycznej nie mniejszej niż 70%. 
 

§ 12. W zakresie telekomunikacji dopuszcza się budowę infrastruktury 
telekomunikacyjnej w oparciu o istniejącą infrastrukturę. 
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Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 
 

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN: 
1) ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
2) ustala się przeznaczenie uzupełniające: usługi w budynku mieszkalnym do 30% 

powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. 
3) w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 

a) kształtowanie budynków – jako wolnostojące, 
b) obowiązująca linia zabudowy określona jak na rysunku planu: 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1MN określona jak na rysunku planu, 
d) wysokość zabudowy mieszkaniowej od 6 m do 9 m, 
e) budynek mieszkalny do dwóch kondygnacji plus poddasze użytkowe, 
f) dachy budynków o nachyleniu połaci od 30º do 60º, 
g) układ głównej kalenicy dachu równolegle do obowiązującej linii zabudowy, 
h) pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w jednolitym kolorze 

ceglastym, matowym lub satynowym; 
4)    w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 

a) ogrodzenia o wysokości do 1,5m od frontu działki, 
b) ogrodzenia o ażurowości min.60% od frontu działki, 
c) ogrodzenia z podmurówką pełną do 0,5 m od frontu działki, 
d) nachylenie połaci od 5º dla zadaszenia nad wejściem do budynku, 
e) na działce budowlanej budynek garażowy lub gospodarczy wolnostojący, 

o powierzchni zabudowy do 20 m2, wysokości do 5,50 m, o kształcie dachu i pokryciu 
jak dla budynku mieszkalnego, 

f) remonty budynków, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym 
paragrafie; 

5)    w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 
a) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, 
b) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 50% powierzchni działki; 

6)    w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
a) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojowych na jednej działce budowlanej, 

wliczając w to garaż, 
b) obsługa komunikacyjna z terenów 1KDL i 1KDD; 

 
§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Z: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe: zieleń, 
2) w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: 

a) obowiązuje zagospodarowanie terenu zespołami zieleni niskiej lub wysokiej, 
b) dopuszcza się ustawienie obiektów małej architektury, 
c) dopuszcza się lokalizacje budowli służących reklamie o powierzchni reklamowej  

do 10m2; 
3) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa komunikacyjna   

z    terenów 1KDL i 2KDP. 
 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZD:  
1)  ustala się przeznaczenie podstawowe: ogrody działkowe, 
2) w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się 
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sieci infrastruktury technicznej, 
3) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa komunikacyjna z terenu 2KDP. 
 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDL ustala się: 
1) przeznaczenie ulica lokalna kategorii - gminna, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 10 m do 21 m określona  

jak na rysunku planu, 
3) chodnik co najmniej z jednej strony, 
4) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań. 
 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD ustala się: 
1) przeznaczenie ulica dojazdowa kategorii - gminna, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 8 m do 14 m określona  

jak na rysunku planu; 
3) chodnik co najmniej z jednej strony, 
4) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lokalnych uwarunkowań. 
 

§ 18. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDP, 2KDP, ustala się: 
1) przeznaczenie ciąg pieszo-jezdny, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających: 

a) dla terenu 1KDP 3 m określona jak na rysunku planu, 
b) dla terenu 2KDP zmienna od 5 m do 14 m określona jak na rysunku planu 

3)   dla terenu 2KDP szerokość pasa pieszego 3,5 m. 
 

Rozdział IV 
Przepisy końcowe. 

 
§ 19. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  

w wysokości: 30%, 
 

§ 20. Tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL, 1KDD, wyznacza się do 
realizacji inwestycji celu publicznego. 
 

§ 21. W zakresie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tracą 
moc uchwały: 
1)nr XXXI/328/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 marca 2000 roku 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie 
ulic Okrzei – Batorego – Saskiej, częściowo, 
2)nr LXXVI/750/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 czerwca 2002 
roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy 
Saskiej miasta Gorzowa Wielkopolskiego przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową,  
w całości. 
 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego. 
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§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega publikacji  w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

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

           
 
           Załącznik Nr 2 
           do  Uchwały Nr  XXIII/343/2007 
           Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
           z dnia 21 listopada 2007r.  
  

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Stefana Okrzei, Stefana Batorego                     
i Saskiej. 
 
Brak uwag do niniejszego planu, które zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) 
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. ma obowiązek rozpatrzenia. 
 

 
Załącznik Nr 3 

                                                             do Uchwały Nr XXIII/343/2007 
                                                             Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
                                                             z dnia 21 listopada 2007r.  
                            
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych dotyczące terenu objętego miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa w rejonie ul. Okrzei, Stefana 
Batorego i Saskiej. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 
rozstrzyga co następuje: 
 

§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zadania własne 
gminy: 
1) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej, 
realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
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energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), zgodnie z planami rozwoju. 
 
2)  w  zakresie  kanalizacji : 
        1)budowa systemu kanalizacji deszczowej – budowę systemu kanalizacji wraz z budową        
urządzeń kanalizacji sanitarnej przewiduje się jako zadanie realizowane ze środków miasta – 
szacunkowy koszt – 108 800,0 zł 
 
3)  w zakresie realizacji infrastruktury drogowej: 
budowa dróg publicznych lokalnych  jako zadanie realizowane ze środków własnych, 
kredytów, obligacji komunalnych miasta  szacunkowy koszt wynosi – 1 032 000,-  zł, 
wykonanie dróg publicznych klasy dojazdowej oraz dróg wewnętrznych jako zadanie 
realizowane ze środków własnych miasta, kredytów, obligacji komunalnych miasta  
szacunkowy koszt wynosi  -175 000,-  zł, 
budowa ciągów pieszych – jako zadanie realizowane ze środków własnych miasta, kredytów, 
obligacji komunalnych   szacunkowy koszt wynosi 190 616,-  zł 
  
2. Kwoty przewidziane na realizację inwestycji mogą ulegać zmianie w zależności od  
     aktualnych stawek rynkowych i zastosowanej technologii. 
 
3. Nabycie gruntów pod drogi może zostać zrealizowane drogą wykupu - szacunkowa wartość 
nabycia gruntów  10 000,0 zł 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1: 
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i prawem ochrony środowiska. 
 
2.  Sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem 
techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile 
nie nastąpi naruszenie ustaleń planu. 
3.  Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych              
w § 1, będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 
 

Poz. 1218 
 

Uchwała Nr XXIII/344/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulic:  

Koniawskiej i Podgórnej. 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 ze zm.), zgodnie z uchwałą LXXV/933/2006 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  
z dnia 27 września 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulic: 
Koniawskiej i Podgórnej, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium Uwarunkowań  



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13  (169) / 2007 

 

 

60

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, 
uchwalonego uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 18 
czerwca 2003r., zmienionego uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2006r. uchwala się co następuje:  
 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 
 §1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego w rejonie ulic: Koniawskiej i Podgórnej zwany dalej  planem.  
2. Granice terenu objętego miejscowym planem przedstawiono na załączniku nr 1. 
3. Integralną częścią uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 2; 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, stanowiące załącznik nr 3. 

 
 § 2. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) teren – obszar o określonym rodzaju użytkowania wyznaczony na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi i oznaczony symbolem; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu, której nie może 

przekroczyć żaden element budynku; 
3) powierzchnia zabudowy – stosunek powierzchni zabudowy liczonej po zewnętrznym 

obrysie budynku do powierzchni działki wyrażony w procentach; 
4) powierzchnia biologicznie czynna - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu 

biologicznie czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

5) przeznaczenie podstawowe – jest to przeznaczenie, które dominuje na działce w ramach 
terenu, w sposób określony ustaleniami planu i zajmuje więcej niż 50% dopuszczonego 
przeznaczenia, a w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia 
podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu lub 
poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu. 

 
ROZDZIAŁ II 

Ustalenia ogólne 
 
 § 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 
1) KS,U – tereny obsługi komunikacji, usług; 
2) ZI – tereny zieleni izolacyjnej. 
 
 § 4. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje: 
1) zakaz lokalizacji składowisk odpadów; 
2) zadrzewienie minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej; 
3) dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów zabudowy śródmiejskiej; 
4) zakazuje się lokalizowania instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych  

i radiolokacyjnych, emitujących pola elektromagnetyczne, których równoważna moc 
promieniowania izotropowo wynosi więcej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne 
o częstotliwościach od 30 kHz do 300 Ghz. 
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 § 5. W zakresie komunikacji: lokalizacja garaży i miejsc postojowych wyłącznie na 
terenach działek budowlanych. 
 
 § 6. W zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązuje zaopatrzenie z istniejącej sieci 
wodociągowej w ulicy Koniawskiej i ulicy przyległej do południowej granicy planu, 
znajdujących się poza granicami planu. 
 
 § 7. W zakresie odprowadzenia ścieków: 
1) obowiązuje odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ulicy 

Koniawskiej, znajdującej się poza granicami planu; 
2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków przemysłowych po podczyszczeniu do sieci                     

kanalizacyjnej. 
 
§ 8. W zakresie odprowadzania wód opadowych: 

1) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych z powierzchni czystych (z dachów 
budynków i powierzchni biologicznie czynnych) na teren własny inwestora do gruntu lub 
oczek wodnych; 

2) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych do kanalizacji 
deszczowej w ul. Kasprzaka po uprzednim ich oczyszczeniu w urządzeniach 
oczyszczających; 

3) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych do Kanału 
Siedlickiego, przebiegającego przy północnej granicy planu, po uprzednim oczyszczeniu 
w urządzeniach oczyszczających. 

 
 § 9. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej 
gazowej w oparciu o istniejące sieci rozdzielcze w ulicy Koniawskiej znajdującej się poza 
granicami planu. 
 
 § 10. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
1) obowiązuje zaopatrzenie z istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV znajdujących 

się poza granicami planu; 
2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie 1KS,U na 

wydzielonych działkach o minimalnych wymiarach 5 m x 6 m, przylegających do pasa 
drogowego. 

 
§ 11. W zakresie zaopatrzenia w ciepło obowiązuje: 

1) ustala się zdalaczynne zaopatrzenie w ciepło; 
2) dopuszcza się indywidualne lub grupowe źródła ciepła, w których stosowane są 

ekologiczne źródła energii poprzez wykorzystanie energii cieplnej, przy wytwarzaniu 
której spełnione są normy w zakresie emisji zanieczyszczeń i ochrony środowiska, w tym 
w szczególności wykorzystanie paliw płynnych i gazowych oraz paliw stałych o stopniu 
sprawności energetycznej nie mniejszej niż 70%. 

 
§12.W zakresie telekomunikacji obowiązuje budowa infrastruktury 

telekomunikacyjnej w oparciu o istniejącą infrastrukturę. 
ROZDZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 
 

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KS,U:  
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1) ustala się przeznaczenie podstawowe: 
a) obsługa komunikacji, 
b) usługi, 
c) magazyny; 

2) w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu w odległości 8 m od 

linii rozgraniczającej teren, 
b) wysokość zabudowy do 12 m, 
c) dachy o nachyleniu połaci od 30º do 45º, 
d) układ głównej kalenicy dachu równolegle do linii zabudowy, 
e) pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w jednolitym kolorze 

ceglastym, matowym lub satynowym; 
3) w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się nachylenie połaci od 5° do 45° dla 
zadaszenia nad wejściem do budynku; 
4) w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 

a) ogrodzenia o wysokości do 1,5m od frontu działki, 
b) ogrodzenia o ażurowości min.60% od frontu działki, 
c) ogrodzenia z podmurówką pełną do 0,5 m od frontu działki, 
d) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki, 
e) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 20% powierzchni działki; 

5) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
a) zapewnienie co najmniej 4 stanowisk postojowych na jednej działce budowlanej, 
b) urządzenie parkingów terenowych o nawierzchni utwardzonej nie przepuszczającej 

wody, 
c) obsługa komunikacyjna z terenów przyległych ulic Koniawskiej i ulicy znajdującej się 

przy zachodniej granicy planu; 
6) w zakresie zasad i warunków łączenia i podziału nieruchomości: 

a) dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej w przypadku podziału terenu, 
b) szerokość frontu działki od 30 m, 
c) powierzchnia działki od 1 500 m2. 

 
§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZI: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna; 
2) w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje: 

a) zakaz zabudowy, 
b) zagospodarowanie zespołami zieleni wysokiej i niskiej, 
c) zakaz nasadzeń drzew i krzewów w pasie 1,5m od brzegu rowu; 

3) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa komunikacyjna ulic Koniawskiej   
i ulicy znajdującej się przy zachodniej granicy planu. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Przepisy końcowe. 

 
 § 15. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  
w wysokości: 30%. 
 
 § 16. Traci moc uchwała nr XLI/412/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie 
Wielkopolskim  z dnia 27 września 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
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 § 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego. 
 
 § 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega publikacji w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp.  

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

 
Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXII/344/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 21 listopada 2007 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 
 
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego           
w rejonie ulic: Koniawskiej i Podgórnej 
 
 Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                        
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) i art. 30 ust. 1 
ustawy   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 
1591 ze zmianami) zarządza się co następuje: 
 
 § 1. Uwzględnia się uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego w rejonie ulic: Koniawskiej i Podgórnej 
przez: 
1. Pana Adama Nowickiego występującego w imieniu Pana Jacka Krzyszkowskiego  
w sprawie zwiększenia powierzchni zabudowy do 60% pismem z dnia 20 września 2007 
roku, 
1. Pana Adama Nowickiego występującego w imieniu Pana Jacka Krzyszkowskiego  
w sprawie zwiększenia minimalnej wielkości działek do 1 500 m² oraz w sprawie zniesienia 
nakazu wytyczenia drogi wewnętrznej pismem z dnia 7 listopada 2007 roku. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXII/344/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 z dnia 21 listopada 2007r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  
o finansach publicznych dotyczy terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) w rejonie ulic: Koniawskiej i Podgórnej w granicach określonych  
w załączniku nr 1 na rysunku planu 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                        
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta 
Gorzowa Wlkp. rozstrzyga co następuje: 
 
 § 1. Nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą zadań własnych gminy. 

 
 

Poz. 1219 
 

Uchwała Nr XXIII/345/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 21 listopada 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
obszaru położonego w północno-zachodnim rejonie  miasta Gorzowa Wlkp.  

po lewej i prawej stronie ul. Mironickiej 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze 
zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala co następuje:  
 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Zgodnie z Uchwałą Nr LXVII/778/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 

lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodnim rejonie miasta 
Gorzowa Wlkp. po lewej i prawej stronie ul. Mironickiej, po stwierdzeniu zgodności  
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp., uchwalonego uchwałą nr XII/31/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
18 czerwca 2003 i zmienionego uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 
dnia 30 sierpnia 2006 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w północno-zachodnim rejonie  miasta Gorzowa Wlkp. po lewej i prawej 
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stronie ul. Mironickiej, zwany dalej „planem”. 
 

§ 2. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku stanowiącym załącznik  
nr 1 do uchwały.  
 

§ 3. Integralnymi częściami uchwały są: 
1) rysunek planu  w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik 

nr 2; 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3. 

 
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) „dachu wielospadowym”- należy przez to rozumieć dach o więcej niż dwu połaciach, 
każdej o jednakowym kącie nachylenia; 
2) „emisji zanieczyszczeń”- należy przez to rozumieć wprowadzanie zanieczyszczeń do wód, 
powietrza i gleb oraz hałas, związane z użytkowaniem obiektów budowlanych, instalacji                  
i urządzeń; 
3) „uciążliwości”- należy przez to rozumieć zjawiska, które mogą mieć negatywny wpływ na 
zdrowie ludzi lub stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenia powietrza, 
wód i gleby; 
4)  „linii rozgraniczającej”- należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym 
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, której przebieg określony na rysunku 
planu ma charakter wiążący; 
5) „nieprzekraczalnych liniach zabudowy”- należy przez to rozumieć linie wyznaczone na 
rysunku planu i określone w niniejszej uchwale, których nie należy przekraczać żadną częścią 
budynku lub budynków; 
6) „przeznaczeniu terenu”- należy przez to rozumieć określony dla danego terenu sposób 
użytkowania; 
7) „terenie”- należy przez to rozumieć grunt wydzielony liniami rozgraniczającymi,  
o określonym w planie przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony odpowiednim 
symbolem; 
8) „układzie dachu”- należy przez to rozumieć przebieg kalenicy lub kalenic dachu; 
9) „wysokości zabudowy” - należy przez to rozumieć maksymalną odległość, liczoną od 
poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do wysokości kalenicy lub 
najwyższego punktu dachu; 
10) „zabudowie”- należy przez to rozumieć budynki lub zespoły budynków oraz inne obiekty 
kubaturowe; 
11) „dominancie” – należy przez to rozumieć budynek lub jego część wyróżniającą się  
z otoczenia ze względu na wysokość, skalę lub charakter. 
 

ROZDZIAŁ II 
Ustalenia ogólne 

 
§ 5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

1) US - tereny sportu i rekreacji, 
2) U,US - tereny zabudowy usługowej, w tym turystyki, sportu i rekreacji, 
3) ZP,U - tereny zieleni urządzonej i usług,  
4) KDS - tereny drogi publicznej ruchu szybkiego, 
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5) KDZ - tereny drogi publicznej zbiorczej, 
6) KDL - tereny drogi publicznej lokalnej.  
 

§ 6. Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną: 
1) ustala się lokalizację ciągów instalacji technicznych w pasach drogowych poza 
układem jezdniowym; 
2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego poza liniami 
rozgraniczenia dróg pod warunkiem: 
- uzyskania zgody właściciela terenu, 
- zapewnienia dostępu do sieci i urządzeń w celu ich konserwacji i usuwania awarii, 
- nie zakłócenia ustalonych w planie zasad przeznaczenia i zagospodarowania terenu. 
3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub likwidację istniejących sieci                    
    i urządzeń uzbrojenia technicznego. 
 

§ 7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
1) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej w powiązaniu z systemami sieci 

miejskich lub gminnych, istniejącymi poza obszarem planu; 
2) dopuszcza się możliwość zastosowania indywidualnych ujęć wody na terenach 

własnych inwestora. 
 

§ 8. Ustalenia w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych: ustala się budowę 
sieci kanalizacyjnej w powiązaniu z systemami sieci miejskich lub gminnych. 

 
§ 9. Ustalenia w zakresie odprowadzania wód opadowych: 

1) ustala się odprowadzanie wód deszczowych w powiązaniu z systemami miejskimi lub 
gminnymi istniejącymi poza obszarem planu; 

2) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z dachów budynków i powierzchni 
biologicznie czynnych na teren własny inwestora do gruntu, oczek wodnych lub 
zbiorników retencyjnych. 

 
§ 10. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) ustala się budowę infrastruktury technicznej gazowej w powiązaniu z systemami 
miejskimi lub gminnymi istniejącymi poza obszarem planu; 

2) dopuszcza się lokalizację zbiorników na gaz LPG do czasu budowy sieci gazowej. 
 

§ 11. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
1) ustala się lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4kV w zależności od 

zapotrzebowania w obszarach zieleni, w pasach technicznych dróg lub na terenach 
bezpośrednio przylegających do dróg; 

2) ustala się zasilanie przez projektowane kablowe linie energetyczne 15kV, wychodzące z 
istniejących stacji 110/15kV „Słowiańska” oraz „Baczyna” i projektowanej stacji 
110/15kV „Mironicka” znajdujących się poza obszarem planu.  

 
§ 12. Ustalenia w zakresie sieci telekomunikacji:  

1) dopuszcza się budowę sieci, powiązanych z istniejącym systemem miejskich lub 
gminnych sieci telekomunikacyjnych; 

2) zakazuje się instalowania wież telefonii komórkowej. 
 
§ 13. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadowej: ustala się obowiązek gromadzenia 

odpadów w pojemnikach i wywóz z terenu objętego planem według zasad obowiązujących na 
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terenie miasta. 
ROZDZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe 
 

§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 1US: 
1) przeznacza się teren dla usług sportu i rekreacji; 
2) dopuszcza się lokalizację m.in.: 

- kompleksów sportowo – rekreacyjnych, takich jak: stadion sportowy, pole golfowe,  
wielofunkcyjna hala widowiskowo - sportowa lub park rozrywki (wraz z obiektami 
i urządzeniami towarzyszącymi, w tym o funkcji usług handlu i gastronomii),  

- urządzeń związanych z uprawianiem sportu i rekreacji, 
- terenów służących organizacji imprez masowych, 
- oczek wodnych, zbiorników retencyjnych i innych zbiorników wodnych; 

3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2; 
4) nakazuje się uwzględnienie w kształtowaniu zabudowy i w zagospodarowaniu terenu 
potrzeb 
osób niepełnosprawnych; 
5) nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 50% 
powierzchni; 
6) ustala się zakaz zabudowy jaru, w obszarze wskazanym na rysunku, w celu ochrony 
naturalnego 
ukształtowania terenu; 
7) ustala się lokalizację komponowanych układów zieleni wysokiej z wykorzystaniem 
istniejącego 
drzewostanu z możliwością jego gatunkowej wymiany; 
8) wprowadza się pasy zimozielonej zieleni izolacyjnej o szerokości 8 m: 

- wzdłuż drogi 5KDL, 
- w sąsiedztwie drogi szybkiego ruchu S3, wzdłuż granicy z terenem 1KDS; 

9) nakazuje się stosowanie rozwiązań technologicznych oraz użytkowanie obiektów   
w sposób nie stwarzający uciążliwości dla stanu środowiska i nie powodujący 
ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń; 
10) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu; 
11) zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów; 
12) nakazuje się zapewnienie ratowniczych badań archeologicznych w uzgodnieniu  
z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w przypadku prowadzenia prac 
ziemnych w obrębie stanowiska archeologicznego oznaczonego symbolem St4.AZP44-11-73; 
13)nakazuje się w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach 
zabytku, wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
zabezpieczenie przy użyciu dostępnych środków przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz 
bezzwłoczne powiadomienie o tym fakcie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków lub Prezydenta Miasta Gorzowa; 
14) ustala się lokalizację zabudowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy 
wskazanych na rysunku planu, przy zachowaniu odległości: 
- 8 m od linii rozgraniczającej z terenem 5KDL, 
- 4 m od linii rozgraniczających z terenami 4ZP,U i 3KDL, a w części południowej  
z odsunięciem linii zabudowy od drogi 3KDL na większą odległość; 
15) dopuszcza się tymczasowe przekrycie obiektów i urządzeń rekreacyjnych i sportowych  
w formie lekkich konstrukcji;  
16) z wyłączeniem bezpośredniego sąsiedztwa drogi 1KDS, zakazuje się stosowania pełnych 
ogrodzeń oraz dopuszcza się stosowanie elementów betonowych wyłącznie w formie słupów  
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i podmurówek;  
17) ustala się wysokość ogrodzeń do 1,80 m, z dopuszczeniem ogrodzeń wyższych jeśli 
wymagają tego uwarunkowania techniczne dla konkretnych inwestycji sportowych;  
18) ustala się utrzymanie istniejących sieci uzbrojenia technicznego oraz dopuszcza się 
przebudowę, rozbudowę i likwidację sieci uzbrojenia technicznego;  
19)zakazuje się lokalizacji zabudowy w korytarzu technicznym linii elektroenergetycznej 
15kV o szerokości 14 m; 
20) zakazuje się lokalizacji zabudowy w korytarzu technicznym gazociągu wysokiego 
ciśnienia o szerokości 30 m; 
21) zakazuje się wprowadzania podziałów terenu, z dopuszczeniem wydzielenia działek dla 
urządzeń infrastruktury technicznej, w tym pod stacje transformatorowe, o wymiarach 
uzależnionych względami technicznymi; 
22) nakazuje się lokalizację miejsc parkingowych w ilościach uwzględniających potrzeby 
użytkowników i przeznaczenie terenu; 
23) nakazuje się wprowadzenie żywopłotów na obrzeżach parkingów; 
24) dopuszcza się w zależności od potrzeb lokalizację dróg wewnętrznych o szerokości  
w liniach rozgraniczających co najmniej 10 m, ciągów pieszych i rowerowych  
z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia niekonwencjonalnych systemów 
komunikacyjnych;  
25) dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych; 
26) ustala się obsługę komunikacyjną z dróg lokalnych 3KDL i 5KDL; 
27) dopuszcza się skomunikowanie z przyległym do granic planu obszarem gmin ościennych 
w miejscach uzasadnionych funkcjonalnie i użytkowo występowaniem zabudowy  
i infrastruktury technicznej poprzez dopuszczony planem układ dróg wewnętrznych lub 
poprzez wytrasowanie drogi wewnętrznej, poprowadzonej przy granicy miasta; 
28) zakazuje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 1KDS lokalizacji zabudowy o funkcjach, 
dla których nie będzie możliwe zachowanie standardów jakości środowiska na normatywnym 
poziomie. 
 

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 2U,US: 
1) przeznacza się teren dla usług, w tym sportu, rekreacji i turystyki; 
2) dopuszcza się lokalizację m.in.: 

- stadionu sportowego z obiektami i urządzeniami  towarzyszącymi, 
- kompleksu konferencyjnego z zapleczem noclegowym, 
- usług handlu i gastronomii, 
- urządzeń związanych z uprawianiem sportu i rekreacji, 
- terenów służących organizacji imprez masowych, 
- oczek wodnych, zbiorników retencyjnych i innych zbiorników wodnych; 

3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2; 
4) nakazuje się uwzględnienie w kształtowaniu zabudowy i w zagospodarowaniu terenu 
potrzeb osób niepełnosprawnych; 
5) nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% 
powierzchni terenu; 
6) ustala się lokalizację pasów zimozielonej zieleni izolacyjnej o szerokości 8 m wzdłuż drogi 
5KDL; 
7) nakazuje się stosowanie rozwiązań technologicznych oraz użytkowanie obiektów   
w sposób nie stwarzający uciążliwości dla stanu środowiska i nie powodujący 
ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń; 
8) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu; 
9) zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów; 
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10) nakazuje się w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach 
zabytku, wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
zabezpieczenie przy użyciu dostępnych środków przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz 
bezzwłoczne powiadomienie o tym fakcie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków lub Prezydenta Miasta Gorzowa; 
11)ustala się lokalizację zabudowy na obszarze ograniczonym na rysunku planu 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy z zachowaniem odległości: 
- 4 m od drogi 3KDL,  
- 7 m od drogi 2KDZ, 
- 8 m od drogi 5KDL; 
12) ustala się wysokość zabudowy do 15 m z dopuszczeniem większej wysokości, 
uzależnionej względami  technologicznymi  dla  obiektów i urządzeń sportu i rekreacji; 
13) dopuszcza się zwiększenie wysokości zabudowy na 20% obszaru przeznaczonego pod 
zabudowę; 
14) ustala się jako preferowane stosowanie w zabudowie o szerokości traktów mniejszych od 
12 m, dachów dwu lub wielospadowych o nachyleniu połaci od 40o do 45o oraz dopuszczenie 
wprowadzenia w części zabudowy oraz w budynkach gospodarczych lub w zabudowie 
towarzyszącej o szerokości traktów większych niż 12 m dachów płaskich o nachyleniu do 
15% lub innych form przekryć; 
15) dopuszcza się budowę tymczasowych obiektów usługowo - handlowych, wznoszonych  
w lekkich konstrukcjach, o nachyleniu połaci dachu od 40o do 45o, o powierzchni nie 
przekraczającej 30 m2; 
16) dopuszcza się tymczasowe przekrycie obiektów i urządzeń rekreacyjnych i sportowych  
w formie lekkich konstrukcji; 
17) zakazuje się stosowania pełnych ogrodzeń, ustala się ograniczenie ich wysokości do 
1.80 m oraz dopuszcza się stosowanie elementów betonowych do ich budowy wyłącznie  
w formie słupów i podmurówek, 
18) ustala się warunki i zasady podziału terenu  z zachowaniem: 
-linii podziału poprowadzonych równolegle lub prostopadle do północnego odcinka drogi 
3KDL z tolerancją 5%, 
-podziału na działki nie mniejsze niż 1 ha, 
-wydzielania mniejszych działek dla dróg i urządzeń infrastruktury technicznej 
19) nakazuje się lokalizację miejsc parkingowych w ilościach uwzględniających potrzeby 
       użytkowników i przeznaczenie terenu; 
20) nakazuje się wprowadzenie żywopłotów na obrzeżach parkingów; 
21) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych o szerokości co najmniej 10 m w liniach 
rozgraniczających, ciągów pieszych i rowerowych z uwzględnieniem możliwości 
wprowadzenia niekonwencjonalnych systemów komunikacyjnych; 
22) dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych w granicach terenu; 
23) dopuszcza się lokalizację kładek o ażurowych konstrukcjach nad drogą lub tuneli pod 
drogą 2KDZ dla przeprowadzenia ciągów pieszych i rowerowych pomiędzy terenami 2U,US 
i 3U,US;  
24)  ustala się obsługę komunikacyjną z dróg lokalnych 3KDL i 5KDL. 
 

§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 3U,US: 
1) przeznacza się  teren dla usług, w tym sportu, rekreacji i turystyki; 
2) dopuszcza się lokalizację m.in.: 
- stadionu sportowego z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, 
kompleksów sportowo – rekreacyjnych takich jak ośrodek jeździecki lub park rozrywki wraz 
z zapleczem technicznym i noclegowym, urządzeń związanych z uprawianiem sportu  
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i rekreacji, 
- usług handlu i gastronomii, 
- terenów służących organizacji imprez masowych, 
- oczek wodnych, zbiorników retencyjnych i innych zbiorników wodnych; 
3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2; 
4) nakazuje się uwzględnienie w kształtowaniu zabudowy i w zagospodarowaniu terenu 
potrzeb osób niepełnosprawnych; 
5) nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 30% 
powierzchni terenu; 
6) ustala się lokalizację pasów zimozielonej zieleni izolacyjnej o szerokości 8 m wzdłuż drogi 
6KDL; 
7) nakazuje się stosowanie rozwiązań technologicznych oraz użytkowanie obiektów   
w sposób nie stwarzający uciążliwości dla stanu środowiska i nie powodujący 
ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń; 
8) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu; 
9) zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów; 
10) nakazuje się w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach 
zabytku, wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
zabezpieczenie przy użyciu dostępnych środków przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz 
bezzwłoczne powiadomienie o tym fakcie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków lub Prezydenta Miasta Gorzowa; 
11) ustala się lokalizację zabudowy na obszarze ograniczonym na rysunku planu 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy z zachowaniem odległości: 
4 m od drogi 4KDL, 
7 m od drogi 2KDZ, 
8 m od drogi 6KDL; 
12) ustala się wysokość zabudowy do 15 m, z dopuszczeniem większej wysokości 
uzależnionej względami technologicznymi i użytkowymi obiektów i urządzeń sportu  
i rekreacji; 
13) dopuszcza się zwiększenie wysokości zabudowy na 20% obszaru przeznaczonego pod 
zabudowę; 
14) ustala się jako preferowane stosowanie w zabudowie o szerokości traktów mniejszych od 
12 m, dachów dwu lub wielospadowych o nachyleniu połaci od 40o do 45o oraz dopuszczenie 
wprowadzenia w części zabudowy oraz w budynkach gospodarczych lub w zabudowie 
towarzyszącej o szerokości traktów większych niż 12 m dachów płaskich o nachyleniu do 
15% lub innych form przekryć; 
15) ustala się ilość kondygnacji nadziemnych do trzech łącznie z poddaszami; 
16) dopuszcza się budowę tymczasowych obiektów usługowo - handlowych, wznoszonych  
w lekkich konstrukcjach, o nachyleniu połaci dachu od 40o do 45o, o powierzchni nie 
przekraczającej 30 m2; 
17) dopuszcza się tymczasowe przekrycie obiektów i urządzeń rekreacyjnych i sportowych  
w formie lekkich konstrukcji;  
18) zakazuje się stosowania pełnych ogrodzeń, ustala się ograniczenie ich wysokości do 
1.80m oraz dopuszcza się stosowanie elementów betonowych do ich budowy wyłącznie  
w formie słupów i podmurówek, 
19) ustala się warunki i zasady podziału terenu z zachowaniem: 
- linii podziału poprowadzonych równolegle lub prostopadle do północnego odcinka 
drogi 4KDL, 
- podziału na działki nie mniejsze niż 1 ha, 
- wydzielenia mniejszych działek dla dróg i urządzeń infrastruktury technicznej; 
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20) nakazuje się lokalizację miejsc parkingowych w ilościach uwzględniających potrzeby 
użytkowników i przeznaczenie terenu; 
21) nakazuje się wprowadzanie żywopłotów na obrzeżach parkingów; 
22) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających co 
najmniej 10 m; 
23) dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych w granicach terenu; 
24) dopuszcza się lokalizację kładek o ażurowych konstrukcjach nad drogą 2KDZ lub tuneli 
pod drogą 2KDZ dla przeprowadzenia ciągów pieszych i rowerowych pomiędzy terenami 
2U,US i 3U,US;  
25) ustala się obsługę komunikacyjną z dróg lokalnych 4KDL i 6KDL. 
 

§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 4ZP,U: 
1) przeznacza się teren dla zieleni urządzonej i usług; 
2)dopuszcza się lokalizację m.in.: 

- urządzeń i obiektów sportowych i rekreacyjnych, 
- obiektów związanych z obsługą turystów z uwzględnieniem usług handlu, 

gastronomii i zaplecza noclegowego w południowej części terenu, 
- ogrodu botanicznego, zoologicznego lub innego parku tematycznego, a także 

związanych z jego funkcjonowaniem obiektów kubaturowych;  
- terenów służących organizacji imprez masowych, 
- oczek wodnych, zbiorników retencyjnych i innych zbiorników wodnych; 

3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2; 
4) nakazuje się uwzględnienie w kształtowaniu zabudowy i w zagospodarowaniu terenu 
potrzeb osób niepełnosprawnych; 
5) nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 70% 
powierzchni terenu; 
6) ustala się lokalizację komponowanych układów zieleni z wykorzystaniem istniejącego 
drzewostanu z możliwością jego gatunkowej wymiany; 
7) nakazuje się stosowanie rozwiązań technologicznych oraz użytkowanie obiektów   
w sposób nie stwarzający uciążliwości dla stanu środowiska i nie powodujący 
ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń; 
8) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu; 
9) zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów; 
10) nakazuje się w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach 
zabytku, wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
zabezpieczenie przy użyciu dostępnych środków przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz 
bezzwłoczne powiadomienie o tym fakcie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków lub Prezydenta Miasta Gorzowa; 
11) ustala się lokalizację zabudowy w południowej części terenu z dopuszczeniem zabudowy 
w części zachodniej, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wskazanymi na 
rysunku planu w odległości: 
4 m od linii rozgraniczających z terenami 3KDL, a na odcinku wskazanym na rysunku 
z odsunięciem na większą odległość, 
7 m od linii rozgraniczającej z drogą 2KDZ, 
od linii rozgraniczającej z terenem 1US z zachowaniem rezerwy pod dopuszczony pas 
drogowy; 
12) ustala się lokalizację dominanty w miejscu orientacyjnie wskazanym na rysunku planu; 
13) ustala się zakaz zabudowy jaru, w obszarze wskazanym na rysunku, w celu ochrony 

naturalnego  ukształtowania terenu 
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14) ustala się wysokość zabudowy do 12 m, z dopuszczeniem wysokości do 18 m dla 
dominanty; 
15) ustala się ilość kondygnacji nadziemnych budynków do dwóch z poddaszem włącznie; 
16) nakazuje się zastosowanie dachów dwu lub wielospadowych o nachyleniu połaci dachu 
od 40o do 45o; 
17) dopuszcza się budowę tymczasowych obiektów usługowo - handlowych, wznoszonych  
   w lekkich konstrukcjach, o nachyleniu połaci dachu od 40o do 45o, o powierzchni nie 
   przekraczającej 30 m2; 
18) dopuszcza się wprowadzenie tymczasowych przekryć obiektów i urządzeń sportowych  
w formie lekkich konstrukcji; 
19) zakazuje się wprowadzania ogrodzeń; 
20) zakazuje się wprowadzania podziałów terenu, z dopuszczeniem wydzielenia działek dla 
dróg i urządzeń infrastruktury technicznej;  
21) nakazuje się lokalizację miejsc parkingowych w ilościach uwzględniających potrzeby 
      użytkowników i przeznaczenie terenu;  
22) nakazuje się wprowadzanie żywopłotów na obrzeżach parkingów; 
23) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających co 
najmniej 10 m, tras wędrówek konnych, ciągów pieszych i rowerowych z uwzględnieniem 
możliwości wprowadzenia niekonwencjonalnych systemów komunikacyjnych;  
24) dopuszcza się lokalizację kładek o ażurowych konstrukcjach nad drogą 2KDZ lub tuneli 
pod drogą 2KDZ dla przeprowadzenia ciągów pieszych i rowerowych pomiędzy terenami 
4ZP,U i 5ZP,U;  
25) ustala się obsługę komunikacyjną z drogi lokalnej 3KDL; 
26) dopuszcza się skomunikowanie z przyległym do granic planu obszarem gminy Kłodawa 
w miejscach uzasadnionych funkcjonalnie i użytkowo występowaniem zabudowy  
i infrastruktury technicznej poprzez dopuszczony planem układ dróg wewnętrznych lub 
poprzez wytrasowanie drogi wewnętrznej, poprowadzonej przy granicy miasta. 
 

§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 5ZP,U: 
1) przeznacza się teren dla zieleni urządzonej i usług; 
2) dopuszcza się lokalizację m.in.: 

- urządzeń i obiektów sportowych i rekreacyjnych, 
- ogrodu botanicznego, zoologicznego lub innego parku tematycznego, a także   

związanych  
z jego funkcjonowaniem obiektów kubaturowych, 

- usług handlu i gastronomii, 
- oczek wodnych, zbiorników retencyjnych i innych zbiorników wodnych; 

3) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni  
    sprzedaży powyżej 400 m2; 
4) nakazuje się uwzględnienie w kształtowaniu zabudowy i w zagospodarowaniu terenu 
potrzeb osób niepełnosprawnych; 
5) nakazuje się utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 70%  
    powierzchni terenu; 
6) ustala się lokalizację komponowanych układów zieleni z wykorzystaniem 
     istniejącego drzewostanu i zakrzewień z możliwością ich gatunkowej 
     wymiany;  
7) nakazuje się stosowanie rozwiązań technologicznych oraz użytkowanie 
     obiektów  w sposób nie stwarzający uciążliwości dla stanu środowiska i nie  
     powodujący ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń; 
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8) zakazuje się wprowadzania nieczyszczonych ścieków bezpośrednio  
     do gruntu; 
9) zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów; 
10) nakazuje się w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot  
o cechach zabytku, wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot, zabezpieczenie przy użyciu dostępnych środków przedmiotu i miejsca jego 
odkrycia oraz bezzwłoczne powiadomienie o tym fakcie Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków lub Prezydenta Miasta Gorzowa; 
11) dopuszcza się lokalizację zabudowy wyłącznie wzdłuż drogi 4KDL; 
12) nakazuje się zapewnienie dostępu do terenów zieleni od strony drogi 4KDL; 
13) ustala się wysokość zabudowy do 12 m; 
14) ustala się lokalizację dominant o wysokości do 18 m w miejscach orientacyjnie 
wskazanych na rysunku planu; 
15) ustala się ilości kondygnacji nadziemnych do dwóch z kondygnacją poddasza włącznie; 
16) ustala się jako preferowane stosowanie w zabudowie o szerokości traktów mniejszych od 
12m, dachów dwu lub wielospadowych o nachyleniu połaci  od 40o do 45o oraz dopuszczenie 
wprowadzenia w części zabudowy oraz w budynkach gospodarczych lub w zabudowie 
towarzyszącej o szerokości traktów większych niż 12 m dachów płaskich o nachyleniu do 
15% lub innych form przekryć; 
17) dopuszcza się budowę tymczasowych obiektów usługowo – handlowych, wznoszonych  
w lekkich konstrukcjach, o nachyleniu połaci dachu od 40o do 45o, o powierzchni nie 
przekraczającej 30 m2; 
18) zakazuje się wprowadzania ogrodzeń; 
19) zakazuje się wprowadzania podziałów terenu, z dopuszczeniem wydzielenia działek dla 
dróg i urządzeń infrastruktury technicznej; 
20) nakazuje się lokalizację miejsc parkingowych w ilościach uwzględniających potrzeby 
użytkowników i przeznaczenie terenu; 
21) nakazuje się wprowadzanie żywopłotów na obrzeżach parkingów; 
22) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających co 
najmniej 10 m, tras wędrówek konnych, ciągów pieszych i rowerowych z uwzględnieniem 
możliwości wprowadzenia niekonwencjonalnych systemów komunikacyjnych;  
23) dopuszcza się lokalizację kładek o ażurowych konstrukcjach nad drogą lub pomiędzy 
terenami 4ZP,U i 5ZP,U;  
24) ustala się obsługę komunikacyjną z drogi lokalnej 4KDL; 
25) dopuszcza się skomunikowanie z przyległym do granic planu obszarem gminy Kłodawa 
w miejscach uzasadnionych funkcjonalnie i użytkowo występowaniem zabudowy  
i infrastruktury technicznej poprzez dopuszczony planem układ dróg wewnętrznych. 
 

§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 6ZP,U: 
1) przeznacza się  teren dla zieleni urządzonej i usług; 
2) dopuszcza się lokalizację m.in.: 

- ogrodu botanicznego, zoologicznego lub innego parku tematycznego, a także     
związanych z jego funkcjonowaniem obiektów kubaturowych; 

- urządzeń i obiektów rekreacyjnych, 
- oczek wodnych, zbiorników retencyjnych i innych zbiorników wodnych; 

3) nakazuje się uwzględnienie w kształtowaniu zabudowy i w zagospodarowaniu terenu 
potrzeb osób niepełnosprawnych; 
4) dopuszczenie wprowadzenia układu zieleni wysokiej i niskiej w oparciu o istniejące 
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zadrzewienia i zakrzewienia z możliwością ich gatunkowej wymiany; 
5) nakazuje się utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na co najmniej 70% 
powierzchni terenu; 
6) nakazuje się stosowanie rozwiązań technologicznych oraz użytkowanie obiektów   
w sposób nie stwarzający uciążliwości dla stanu środowiska i nie powodujący 
ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń; 
7) nakazuje się ograniczenie oddziaływania inwestycji do granic terenu; 
8) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu; 
9) zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów; 
10) nakazuje się w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot o cechach 
zabytku, wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
zabezpieczenie przy użyciu dostępnych środków przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz 
bezzwłoczne powiadomienie o tym fakcie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków lub Prezydenta Miasta Gorzowa; 
11) nakazuje się lokalizację zabudowy w części północnej i zachodniej terenu wzdłuż drogi 
4KDL, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 4 m od granicy terenu;  
12) ograniczenie wysokości zabudowy do 12 m; 
13) dopuszczenie wprowadzenia wyższych obiektów i urządzeń hodowli i ekspozycji roślin  
o wysokości uzależnionej od wymogów technicznych;   
14) ustala się jako preferowane stosowanie w zabudowie o szerokości traktów mniejszych od 
12 m, dachów dwu lub wielospadowych o nachyleniu połaci od 40o do 45o oraz dopuszczenie  
    wprowadzenia w części zabudowy oraz w budynkach gospodarczych lub w zabudowie 
   towarzyszącej o szerokości traktów większych niż 12 m dachów płaskich o nachyleniu do 
15% lub innych form przekryć; 
15) dopuszcza się tymczasowe przekrycie obiektów i urządzeń rekreacyjnych i sportowych  
w  formie lekkich konstrukcji;  
16) zakazuje się stosowania pełnych ogrodzeń, ustala się ograniczenie ich wysokości do 
1.80 m oraz dopuszcza się stosowanie elementów betonowych do ich budowy wyłącznie  
w formie słupów i podmurówek; 
17) zakazuje się wprowadzania podziałów terenu, z dopuszczeniem wydzielenia działek dla 
dróg i urządzeń infrastruktury technicznej; 
18) nakazuje się lokalizację miejsc parkingowych w ilościach uwzględniających potrzeby 
użytkowników i przeznaczenie terenu; 
19) nakazuje się wprowadzanie żywopłotów na obrzeżach parkingów; 
20) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających co 
najmniej 10 m, ciągów pieszych i rowerowych z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia 
niekonwencjonalnych systemów komunikacyjnych;  
21)obsługa komunikacyjna z drogi lokalnej 4KDL. 
 

§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 1KDS: przeznacza się teren dla 
drogi szybkiego ruchu S3 o kategorii drogi krajowej.  
 

§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 2KDZ: 
1) przeznacza się teren dla drogi zbiorczej o kategorii drogi powiatowej; 
2) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 35 m; 
3) nakazuje się lokalizację obustronnych chodników;  
4) nakazuje się lokalizację ścieżki rowerowej; 
5) dopuszcza się lokalizację zieleni przyulicznej i miejsc postojowych; 
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6) dopuszcza się lokalizację kładek o ażurowych konstrukcjach nad drogą lub tuneli pod 
drogą dla przeprowadzenia ciągów pieszych i rowerowych pomiędzy terenami 2U,US  
i 3U,US oraz 4ZP,U i 5ZP,U; 

7) dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych. 
 

§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 3KDL: 
1) przeznacza się teren dla drogi lokalnej o kategorii drogi gminnej; 
2) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 25 m; 
3) nakazuje się poszerzenie drogi w formie ścięć o wymiarach 10x10m przy 
    skrzyżowaniach, 
4) nakazuje się lokalizację chodnika;  
5) nakazuje się lokalizację ścieżki rowerowej; 
6) dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych. 
 

§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 4KDL: 
1) przeznacza się teren dla drogi lokalnej o kategorii drogi gminnej; 
2) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 15 m; 
3) nakazuje się poszerzenie drogi w formie ścięć o wymiarach 10x10m przy skrzyżowaniach, 
4) nakazuje się lokalizację chodnika;  
5) nakazuje się lokalizację ścieżki rowerowej; 
6) dopuszcza się lokalizację przystanków autobusowych. 
 

 
§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 5KDL: 

1) przeznacza się teren na poszerzenie drogi lokalnej o kategorii drogi gminnej; 
2) ustala się linie rozgraniczające drogę w dostosowaniu do parametrów drogi wyznaczonej  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyległego do południowej granicy 
  terenów objętych ustaleniami planu; 
3) nakazuje się poszerzenie drogi w formie ścięć o wymiarach 10x10m przy skrzyżowaniach. 
 

§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 6KDL: 
1) przeznacza się teren na poszerzenie drogi lokalnej o kategorii drogi gminnej; 
2) ustala się linie rozgraniczające drogę w dostosowaniu do parametrów drogi wyznaczonej 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyległego do południowej 
granicy terenów objętych ustaleniami planu; 

3) nakazuje się poszerzenie drogi w formie ścięć o wymiarach 10x10m przy 
skrzyżowaniach. 

  ROZDZIAŁ IV 
Przepisy końcowe 

 
§ 26. Ustala się dla terenów objętych planem stawkę procentową w wysokości 30% 

wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty, pobieranej przez 
Miasto w przypadku zbycia nieruchomości, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości  
w wyniku uchwalenia niniejszego planu.   
 

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

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

w Gorzowie Wlkp. 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Robert Surowiec 
 

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

Załącznik Nr 2 
                                                                                                              do Uchwały Nr XXIII/345/2007 
                                                                                                              Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
                                                                                                               z dnia 21 listopada 2007r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodnim rejonie 

miasta Gorzowa Wlkp. po lewej i prawej stronie ul. Mironickiej 
 
 
Brak uwag do niniejszego planu, które zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zm.) 
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. ma obowiązek rozpatrzenia. 
                           Załącznik Nr 3 
                           do Uchwały Nr XXIII/345/2007 
                           Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
                           z dnia  21 listopada 2007r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych dotyczy terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodnim rejonie  miasta Gorzowa 

Wlkp. po lewej i prawej stronie ul. Mironickiej 
 

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

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zadania własne 
gminy: 
1) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej, 
realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zm.), zgodnie z planami rozwoju. 
2) w zakresie realizacji infrastruktury: 

a) wodociągowej - przewiduje się budowę sieci wodociągowej jako zadanie 
realizowane ze środków miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych - 
szacunkowy koszt budowy 3,3 mln zł, 

b) kanalizacyjnej - przewiduje się budowę sieci kanalizacyjnej jako zadanie 
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realizowane ze środków miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych - 
szacunkowy koszt budowy 4,7 mln zł, 

3) w zakresie realizacji infrastruktury drogowej: 
a) dróg krajowych - przewiduje się rozbudowę i przebudowę jako zadanie 

realizowane ze środków Skarbu Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  
i Autostrad – 1KDS, 

b) dróg powiatowych publicznych – KDZ oraz dróg gminnych publicznych – KDL - 
szacunkowy koszt 33 mln zł, 

 
2. Kwoty przewidziane na realizację inwestycji mogą ulegać zmianie w zależności od 

aktualnych stawek rynkowych i zastosowanej technologii. 
3. Nabycie gruntów pod drogami może zostać zrealizowane drogą zamiany na inny 

grunt o zrównoważonej wartości.  
§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1: 

1) Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą  
o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej i prawem ochrony 
środowiska; 

2) Sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem 
techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, 
o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu; 

3) Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych  
w § 1, będzie przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

Poz. 1220 
 

Uchwała Nr XXIII/346/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 4 ust.2 ustawy z dnia  
7 września 2007. o zmianie ustawy o ujawnianiu  informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007r.  
Nr 165, poz.1171) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Sekretarz Miasta Gorzowa Wlkp. i Skarbnik Miasta Gorzowa Wlkp. zobowiązani 
są do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 
1990r. zwanego dalej oświadczeniem lustracyjnym. 
 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta w terminie do dnia 14 grudnia 
2007r. do powiadomienia osób zobowiązanych, o których mowa w § 1, o obowiązku 
przedłożenia oświadczenia lustracyjnego Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
poinformowania o skutku  niedopełnienia tego obowiązku.  
 

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

Poz. 1221 
 

Uchwała Nr XXIII/347/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 listopada 2007r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 
(tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1017 
ze zm.), uchwala się co następuje: 
  

§ 1. Skargę Państwa Danuty i Wiesława Żegilewiczów uznaje się za bezzasadną - 
uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
         Robert Surowiec 
 

Załącznik nr 1 
do  uchwały Nr XXIII/347/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 21 listopada 2007r. 

Uzasadnienie 
 Komisja Gospodarki i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 15.11.2007r. rozpatrywała 
skargę Państwa Danuty i Wiesława Żegilewiczów na działalność Prezydenta Miasta Gorzowa 
Wlkp. w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. 
 Na podstawie dokonanej analizy stanu zagospodarowania nieruchomości będących 
własnością Miasta Gorzowa Wlkp. ustalono, że przedmiotowa nieruchomość została 
bezumownie zajęta przez Wiesława i Danutę Żegilewicz i włączona do posesji przy 
ul.Żwirowej 7. Dopiero w 2005r. po interwencji tutejszego Urzędu Państwo Żegilewicz 
złożyli wniosek o oddanie ww. działki w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia 
warunków zagospodarowania posiadanej przez nich nieruchomości przyległej.  
Zgodnie z art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, 
w trybie bezprzetargowym może być zbyta nieruchomość lub jej część niezbędna do 
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność 
lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część 
nabyć, jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Ponadto, zgodnie  
z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2006r. bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości 
jest możliwa jedynie wtedy, gdy tylko jedna osoba może być zainteresowana wykupem. Jeśli 
jednak zainteresowanych kupnem nieruchomości może być więcej stron i sprzedawana 
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nieruchomość może mieć związek funkcjonalny z więcej niż jedną nieruchomością przyległą 
- to tryb bezprzetargowej sprzedaży jest niedopuszczalny. W związku z tym, że działka Nr 7 
przylega bezpośrednio do nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Państwa 
Żegilewicz oraz stanowiącej własność Mirosława i Hanny Kosmala została ona przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości 
przyległych. 
Pismem Nr WGN.III.KD.72240/17/05 z dnia 23 stycznia 2006r. Pan Żegilewicz został 
poinformowany o przeznaczeniu działki Nr 7 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. Zatem nieprawdą jest, że nie 
otrzymał odpowiedzi na wniosek w sprawie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste. 
Ponadto o terminach i warunkach przetargu właściciele nieruchomości przyległych byli 
informowani z miesięcznym wyprzedzeniem tj. 13 listopada 2006r. i 23 stycznia 2007r.  
Pierwszy przetarg przeprowadzony 14 grudnia 2006r. zakończył się wynikiem negatywnym, 
ponieważ uczestnik nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej co najmniej o jedno 
postąpienie. Do drugiego przetargu przeprowadzonego 22 stycznia 2007r. przystąpił 
Mirosław Kosmala, który spełnił warunki uczestnictwa w przetargu i został ustalony nabywcą 
nieruchomości obejmującej działkę Nr 7. Notarialna umowa sprzedaży nieruchomości na 
rzecz Państwa Kosmala zawarta została 30 kwietnia 2007r.  
Państwo Żegilewicz pismem z dnia 11 lipca 2007r. oraz z dnia 18 lipca 2007r. wnieśli  
o wstrzymanie realizacji przetargu i jego unieważnienie. Do wniosków dołączyli dokumenty 
na które powołują się w skardze: pismo Nr D/Rp/83 z dnia 31 października 1983r. 
Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii oraz decyzję Nr 8380/61/85 Wydziału Urbanistyki, 
Architektury i Nadzoru Budowlanego z dnia 2 sierpnia 1985r. dotyczącą ustalenia granic 
działki Nr 1/6, będącej w ich posiadaniu. Dokumenty te są jedynie stwierdzeniem stanu 
faktycznego o zajęciu przez Państwa Żegilewicz części działki Nr 7. Nie zostały natomiast 
przez nich podjęte od 1985r. jakiekolwiek kroki w celu doprowadzenia do zgodności stanu 
prawnego ze stanem faktycznym władania nieruchomością. Możliwość taką dawało 
przystąpienie do przetargu na sprzedaż tej nieruchomości.  
W związku z tym Komisja Gospodarki i Rozwoju uznała skargę Państwo Żegilewicz za 
bezzasadną. 

    Przewodniczący Komisji 
                                                                                   Gospodarki i Rozwoju 
 
                                                                                         Artur  Radziński  
 

Poz. 1223 
 

Zarządzenie nr 517/II/2007 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 12 listopada 2007r. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   898.502,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        898.502,00 
Dział 750 – Administracja publiczna           2.722,00 
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Rozdział 75045 – Komisje poborowe           2.722,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat            2.722,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna        895.780,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej        18.780,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu           18.780,00 
 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   477.000,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami       477.000,00 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe          400.000,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin)      400.000,00 
 
 § 2. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   898.502,00 
Wydział Spraw Obywatelskich            2.722,00 
Dział 750 – Administracja publiczna           2.722,00 
Rozdział 75045 – Komisje poborowe           2.722,00 
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych             100,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne             613,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                 87,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe           1.230,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia              437,00 
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej       250,00 
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń  
kserograficznych                     5,00 
 
Dom Pomocy Społecznej nr 1         17.220,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          17.220,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej        17.220,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         17.220,00 
Dom Pomocy Społecznej nr 2           1.560,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna            1.560,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej          1.560,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych  1            .560,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej    877.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        877.000,00 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   477.000,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne        362.690,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne      100.000,00 
§ 4260 – zakup energii           14.261,00 
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§ 4480 – podatek od nieruchomości                 49,00 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe          400.000,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne        400.000,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
 

Poz. 1222 
 

Zarządzenie nr 516/II/2007 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 12 listopada 2007r. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   56.240,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        56.240,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        12.000,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       12.000,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu         12.000,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      44.240,00 
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego     44.240,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu         44.240,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   56.240,00 
Zespół Szkół Elektrycznych         12.000,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        12.000,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       12.000,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia       12.000,00 
 
Młodzieżowy Dom Kultury         25.000,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      25.000,00 
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego     25.000,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne           600,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy               84,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe         8.416,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         8.000,00 
§ 4220 – zakup środków żywności          2.100,00 
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§ 4300 – zakup usług pozostałych          5.500,00 
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji       300,00 
 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy        19.240,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      19.240,00 
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego     19.240,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe       15.660,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia            700,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych          2.880,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
Poz. 1224 

 
Zarządzenie nr 518/II/2007 

Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 12 listopada  2007r. 

 
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 

 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   441.712,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        441.712,00 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo          16.300,00 
Rozdział 01095 – Pozostała działalność         16.300,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami         16.300,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        285.660,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       285.660,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin)      285.660,00 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej           957,00 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności          957,00 
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane  
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        957,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      138.795,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów      138.795,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin)      121.195,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
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zadań własnych powiatu          17.600,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   441.712,00 
Wydział Podatków i Opłat           15.980,00 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo          15.980,00 
Rozdział 01095 – Pozostała działalność         15.980,00 
§ 4430 – różne opłaty i składki          15.980,00 
 
Wydział Organizacyjny                320,00 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo               320,00 
Rozdział 01095 – Pozostała działalność              320,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników             267,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne               46,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                   7,00 
 
Wydział Edukacji          324.779,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        285.660,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       285.660,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne               35,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                   5,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe           1.247,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia              393,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych        283.980,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza        39.119,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów        39.119,00 
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 
oświaty               4.056,00 
§ 3240 – stypendia dla uczniów          31.876,00 
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów           3.187,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy rodzinie i Polityki Społecznej           957,00 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej           957,00 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności          957,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe              957,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza        99.676,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów        99.676,00 
§ 3240 – stypendia dla uczniów          99.676,00 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 518./II/2007 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 12 listopada 2007 roku 

 
Zwiększa się  
Dział 854, rozdział 85415 
 

Jednostka § 3240 Razem 
Szkoła Podstawowa nr 1 5 236 5 236 
Gimnazjum nr 9 1 836 1 836 
Szkoła Podstawowa nr 4 3 468 3 468 
Gimnazjum nr 4 2 108 2 108 
Szkoła Podstawowa nr 5 3 876 3 876 
Zespół Szkół nr 6 3 060 3 060 
Gimnazjum nr 7 2 448 2 448 
Szkoła Podstawowa nr 9 2 244 2 244 
Szkoła Podstawowa nr 10 5 984 5 984 
Szkoła Podstawowa nr 12 1 020 1 020 
Zespół Szkół nr 13 4 828 4 828 
Szkoła Podstawowa nr 15 2 244 2 244 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 3 876 3 876 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 5 304 5 304 
Zespół Szkół nr 20 5 576 5 576 
Zespół Szkół nr 21 2 720 2 720 
Zespół Szkół nr 14 1 972 1 972 
Zespół Kształcenia nr 1 476 476 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 408 408 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 408 408 
IV Liceum Ogólnokształcące 544 544 
V Liceum Ogólnokształcące 1 496 1 496 
Zespół Szkół Elektrycznych  2 348 2 348 
Zespół Szkół Mechanicznych 3 504 3 504 
Zespół Szkół nr 12 4 268 4 268 
Zespół Szkół Budowlanych 4 064 4 064 
Zespół Szkół Ekonomicznych 6 840 6 840 
Zespół Szkół Gastronomicznych 3 164 3 164 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  4 848 4 848 
Zespół Szkół Ogrodniczych  3 216 3 216 
Zespół Szkół Odzieżowych 3 504 3 504 
Zespół Szkół Sportowych  2 448 2 448 
Liceum Plastyczne 136 136 
Centrum Kształcenia Zawodowego 204 204 
Razem 99 676 99 676 
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Poz. 1225 

 
Zarządzenie nr 529/II/2007 

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 19 listopada 2007r. 

 
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 

 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   223.589,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        223.589,00 
Dział 750 – Administracja publiczna           4.809,00 
Rozdział 75045 – Komisje poborowe           4.809,00 
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej               4.809,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna        218.780,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej        18.780,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu           18.780,00 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe          200.000,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami       200.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę     37.803,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości          37.803,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          32.288,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze      18.238,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat          18.238,00 
 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej          9.000,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin)          9.000,00 
 
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze         5.050,00 
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane  
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     5.050,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza          5.515,00 
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Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne             5.515,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu             5.515,00 
 
 § 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   223.589,00 
Wydział Spraw Obywatelskich            4.809,00 
Dział 750 – Administracja publiczna           4.809,00 
Rozdział 75045 – Komisje poborowe           4.809,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych            4.809,00 
 
Dom Pomocy Społecznej nr 1         17.220,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          17.220,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej        17.220,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         12.220,00 
§ 4220 – zakup środków żywności            5.000,00 
 
Dom Pomocy Społecznej nr 2           1.560,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna            1.560,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej          1.560,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych            1.560,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej    200.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        200.000,00 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe          200.000,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne        200.000,00 
 
 § 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę     37.803,00 
Pogotowie Opiekuńcze          18.238,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          18.238,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze      18.238,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia           9.738,00 
§ 4220 – zakup środków żywności            7.650,00 
§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych           500,00 
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek           350,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej        9.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna            9.000,00 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej          9.000,00 
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            100,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia           2.900,00 
§ 4260 – zakup energii             1.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych            2.000,00 
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji      3.000,00 
 
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy            5.050,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna            5.050,00 
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze         5.050,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia           2.950,00 
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§ 4300 – zakup usług pozostałych            2.100,00 
 
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych          5.515,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza         5.515,00 
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne             5.515,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne             666,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                 92,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe           3.750,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych            1.007,00 
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta  
 

Tadeusz Jędrzejczak 
Poz. 1226 

 
Zarządzenie nr 544/II/2007 

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 listopada 2007r. 

 
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 

 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę     34.612,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości          34.612,00 
Dział 851 – Ochrona zdrowia            3.412,00 
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia  
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego        3.412,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat            3.412,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna          31.200,00 
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre  
świadczenia rodzinne           31.200,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami         31.200,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   139.048,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        139.048,00 
Dział 710 – Działalność usługowa          62.434,00 
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)    60.000,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
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z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat          60.000,00 
 
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany           2.434,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat            2.434,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna          73.114,00 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe              2.694,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin)          2.694,00 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność         70.420,00 
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane 
przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej    70.420,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza          3.500,00 
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne             3.500,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu             3.500,00 
 
 § 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę     34.612,00 
Pogotowie Opiekuńcze               804,00 
Dział 851 – Ochrona zdrowia               804,00 
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia  
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego           804,00 
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne             804,00 
 
Ośrodek Wsparcia Rodziny             2.608,00 
Dział 851 – Ochrona zdrowia            2.608,00 
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia  
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego        2.608,00 
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne          2.608,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodziny i Polityki Społecznej      31.200,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          31.200,00 
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre  
świadczenia rodzinne           31.200,00 
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne        31.200,00 
 
 § 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   139.048,00 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego          2.434,00 
Dział 710 – Działalność usługowa            2.434,00 
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany           2.434,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników             999,00 
§ 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej       1.023,00 
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§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne             362,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                 50,00 
 
Wydział Geodezji i Katastru             60.000,00 
Dział 710 – Działalność usługowa          60.000,00 
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)    60.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych          60.000,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej        2.694,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna            2.694,00 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe              2.694,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne            2.694,00 
 
Ośrodek Wsparcia Rodziny           21.700,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          21.700,00 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność         21.700,00 
 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         19.000,00 
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek           800,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych            1.600,00 
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych                300,00 
 
Pogotowie Opiekuńcze          36.770,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          36.770,00 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność         36.770,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         19.770,00 
§ 4270 – zakup usług remontowych          17.000,00 
 
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy          11.950,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          11.950,00 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność         11.950,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia           6.050,00 
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek           200,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych            5.700,00 
 
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych          3.500,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza          3.500,00 
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne             3.500,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia           3.500,00 
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
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Poz. 1227 
 

Zarządzenie nr 545/II/2007 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 listopada 2007r. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   268.400,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        268.400,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        268.400,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       268.400,00 
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)     95.900,00 
 
§ 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu     172.500,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   268.400,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        268.400,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       268.400,00 
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     268.400,00 
zgodnie z załącznikiem nr do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 545/II/2007 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 listopada 2007r. 

 
Zwiększa się  
Dział 801, rozdział 80195  
Jednostka  § 6050 Razem 
Zespół Szkół Budowlanych 12 000 12 000 
Szkoła Podstawowa nr 5 6 400 6 400 
Szkoła Podstawowa nr 9 6 400 6 400 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  12 000 12 000 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 13 500 13 500 
Zespół Szkół Gastronomicznych 12 000 12 000 
Zespół Szkół nr 12 12 000 12 000 
Zespół Szkół Sportowych 13 500 13 500 
Gimnazjum nr 9 6 400 6 400 
Szkoła Podstawowa nr 4 6 400 6 400 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 24 800 24 800 
Zespół Szkół nr 14 12 000 12 000 
Szkoła Podstawowa nr 1 6 400 6 400 
IV Liceum Ogólnokształcące  13 500 13 500 
Zespół Szkół Odzieżowych  12 000 12 000 
Zespół Szkół Ekonomicznych 12 000 12 000 
Gimnazjum nr 7 6 400 6 400 
Szkołą Podstawowa nr 15 6 400 6 400 
Zespół Szkół Ogrodniczych 12 000 12 000 
Gimnazjum nr 4 6 400 6 400 
Zespół Szkół Mechanicznych 12 000 12 000 
Zespół Szkól nr 6 12 000 12 000 
Centrum Kształcenia Zawodowego 12 000 12 000 
Szkoła Podstawowa nr 10 6 400 6 400 
Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 2 13 500 13 500 
Razem 268 400 268 400 
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INFORMACJE 
 

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Robert Surowiec 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Paweł Leszczyński 
Arkadiusz Marcinkiewicz 

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 
 

Prezydent Miasta 
Tadeusz Jędrzejczak 

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Tadeusz Jankowski 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Zofia Bednarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Ewa Piekarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
Sekretarz Miasta 

Ryszard Kneć 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Skarbnik Miasta 

Małgorzata Zienkiewicz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

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