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(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) zada-
nia własne miasta. 

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określo-
ny w wyniku zamówień realizowanych w trybie 
ustawy o zamówieniach publicznych. 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
nych w § 1: 

1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. 
z Prawem budowlanym, Prawem zamówień 
publicznych, o samorządzie gminnym, gospo-
darce komunalnej i o ochronie środowiska; 

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła 
realizowane będą w sposób określony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej nie wyszczególnio-
nych w § 1 jest przedmiotem umowy zaintere-
sowanych stron. 

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104,  
z póŝn. zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała rady 
miasta; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu 
miasta ustala się w uchwale budşetowej. 

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg naleşą-
cych do inwestycji, o których mowa w § 1, finanso-
wane będą przez budşet miasta lub na podstawie 
porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacji naleşących do inwestycji, o których 
mowa w § 1, będą finansowane na podstawie art. 15 
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. z 2003 roku Nr 123 poz. 858) ze 
środków budşetu gminy lub poprzez partnerstwo 
publiczno – prawne. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycz-
nych i gazowych będą finansowane na podstawie 
art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo ener-
getyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŝn. 
zm.). 

§ 5. Prognozowane ŝródła finansowania przez 
miasto: 

1) dochody własne; 

2) dotacje; 

3) poşyczki preferencyjne; 

4) fundusze Unii Europejskiej; 

5) udział podmiotów gospodarczych.  
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UCHWAŁA NR LXV/1045/2009 

 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 z dnia 25 listopada 2009r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.  

w rejonie ulic: Dobrej i Saperów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz. 717 ze zm.), w związku z Uchwałą  
Nr LXVII/782/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie 
ulic Dobrej i Saperów, po stwierdzeniu zgodności  
z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorzowa 
Wlkp., uchwalonego Uchwałą Nr XII/131/2003 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003 roku, 
zmienionego Uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady 

Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. 
uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.  
w rejonie ulic Dobrej i Saperów zwany dalej planem.  

2. Integralną częścią uchwały są:  

1)  rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-
łącznik nr 1;  

2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu, stanowiące za-
łącznik nr 2; 
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3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stano-
wiące załącznik nr 3.  

§ 2. Następujące określenia stosowane  
w uchwale oznaczają:  

1) teren – obszar o określonym przeznaczeniu wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi tereny o róşnym przeznaczeniu i ozna-
czony symbolem;  

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyzna-
czona na rysunku planu, której nie moşe prze-
kroczyć şaden element budynku;  

3) powierzchnia zabudowy – stosunek powierzch-
ni zabudowy liczonej po zewnętrznym obrysie 
budynku do powierzchni działki wyraşony  
w procentach;  

4) powierzchnia biologicznie czynna - naleşy przez 
to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością 
oraz wodę powierzchniową na działce budow-
lanej, a takşe 50% sumy powierzchni tarasów  
i stropodachów, urządzone jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłoşu zapewniającym ich na-
turalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej 
niş 10m2;  

5) intensywność zabudowy - stosunek powierzch-
ni zabudowy liczonej po zewnętrznym obrysie 
budynku razy ilość kondygnacji do powierzchni 
działki;  

6) obiekty architektury parkowej – budynki o for-
mie pawilonowej lub budowle, słuşące ogólno-
dostępnej rekreacji plenerowej, takie jak: ogro-
dy zimowe, sceny, muszle koncertowe, altany, 
których łączna powierzchnia zabudowy nie 
przekracza 10% powierzchni terenu;  

7) uciąşliwość – oddziaływanie powodowane 
przez przedsięwzięcia mogące znacząco oddzia-
ływać na środowisko;  

8) urządzenia sportowo–rekreacyjne – boiska lub 
inne niekubaturowe urządzenia słuşące spor-
towi i rekreacji;  

9) usługi – formy działalności gospodarczej nie-
wywołujące uciąşliwości i niezwiązane z dzia-
łalnością produkcyjną;  

10) zabudowa mieszkaniowa niskointensywna  
– niska zabudowa mieszkaniowa w formie za-
budowy tarasowej.  

§ 3. 1. Następujące oznaczenia przedstawione na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu:  

1)  granica opracowania;  

2)  linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu;  

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4)  obiekty zabytkowe;  

5)  strefa zabudowy wysokiej;  

6)  oznaczenia przeznaczenia terenów;  

7)  pas techniczny.  

2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione 
na rysunku planu mają charakter informacyjny.  

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne  

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie tere-
nów:  

1)  MW/U – teren zabudowy wielorodzinnej, usług;  

2)  MN – tereny zabudowy jednorodzinnej;  

3)  MNi – teren zabudowy mieszkaniowej;  

4)  MN/U – tereny zabudowy jednorodzinnej, 
usług;  

5)  U – tereny usług;  

6)  ZP – tereny zieleni;  

7)  ZL – lasy;  

8)  E – teren elektroenergetyki;  

9)  G – teren infrastruktury – gaz;  

10) K – teren infrastruktury – kanalizacja;  

11) KDG – tereny drogi głównej - kategorii powia-
towa;  

12) KDD – tereny dróg dojazdowych - kategorii 
gminna;  

13) KDW – tereny dróg wewnętrznych;  

14) KDP – ciągi pieszo-jezdne.  

§ 5. W zakresie ogólnych zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego ustala się:  

1)  ochronę istniejących grup zieleni i szpalerów 
drzew towarzyszących zabudowie oraz ciągom 
komunikacyjnym;  

2)  zakaz lokalizacji tablic reklamowych w liniach 
rozgraniczających dróg;  

3)  na całym obszarze planu wprowadza się zakaz 
stosowania do wygradzania nieruchomości 
ogrodzeń betonowych z prefabrykowanych 
elementów;  

4)  na terenach, na których dopuszcza się zabudo-
wę, wyznacza się nieprzekraczalne linie zabu-
dowy.  

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

1)  zakaz lokalizacji punktów zbierania odpadów, 
instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpa-
dów;  

2)  zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko;  

3)  ustala się gromadzenie i usuwanie odpadów 
komunalnych na zasadach określonych w prze-
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pisach odrębnych oraz gminnych przepisach 
porządkowych;  

4)  ustala się rodzaje terenów objętych ochroną 
przed hałasem, dla których obowiązują zróşni-
cowane dopuszczalne poziomy hałasu, okre-
ślone wskaŝnikami hałasu w przepisach odręb-
nych:  

a)  tereny oznaczone symbolami MW/U i MN/U 
pod względem akustycznym kwalifikują się 
na cele mieszkaniowo – usługowe,  

b)  tereny oznaczone symbolami MN pod 
względem akustycznym kwalifikują się na ce-
le zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

c)  tereny oznaczone symbolem MNi pod 
względem akustycznym kwalifikuje się na ce-
le zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

d)  tereny oznaczone symbolem U pod wzglę-
dem akustycznym kwalifikują się jako tereny 
w strefie śródmiejskiej miast powyşej  
100 tys. mieszkańców,  

5)  zakres ochrony powietrza regulują zapisy  
w § 15  

§ 7. W zakresie ogólnych zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej na całym obszarze miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego:  

1)  ustala się ochronę konserwatorską obiektów 
zabytkowych, polegającą w szczególności na 
zachowaniu podstawowych elementów obiek-
tów, takich jak bryła budynku, forma dachu, 
rozmieszczenie otworów okiennych i drzwio-
wych, symetryczne podziały stolarki, detale ar-
chitektoniczne;  

2)  dla obiektów, o których mowa w pkt 1) wpro-
wadza się zakaz stosowania materiałów nietra-
dycyjnych, w tym zwłaszcza blachy dachówko-
podobnej oraz paneli z PCV z wyjątkiem przy-
padków uzgodnionych z odpowiednimi słuş-
bami ochrony zabytków;  

3)  dopuszcza się rozbiórkę obiektów znajdujących 
się pod ochroną konserwatorską w przypadku 
złego stanu technicznego budynku po wykona-
niu inwentaryzacji budowlano-architektonicznej 
i po uzgodnieniu z odpowiednimi słuşbami 
ochrony zabytków;  

4)  w przypadku natrafienia podczas prac ziem-
nych lub budowlanych na przedmiot o cechach 
zabytku, naleşy wstrzymać wszelkie roboty 
mogące uszkodzić lub zniszczyć przedmiot, za-
bezpieczyć go, a takşe miejsce jego odkrycia 
przy uşyciu dostępnych środków oraz bez-
zwłocznie powiadomić zakresie tym fakcie od-
powiednie słuşby ochrony zabytków.  

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z po-
trzeby kształtowania przestrzeni publicznych wpro-
wadza się następujące ustalenia:  

1)  dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgrani-
czających ulic obiektów małej architektury, 
urządzeń technicznych oraz zieleni;  

2)  dla obiektów małej architektury wzdłuş całych 
ciągów ulic obowiązują jednolite formy.  

§ 9. Ustala się następujące ogólne zasady uzbro-
jenia terenów w infrastrukturę techniczną:  

1)  w granicach planu dopuszcza się modernizację, 
rozbudowę, budowę i przebudowę sieci i obiek-
tów infrastruktury technicznej;  

2)  sieci infrastruktury technicznej lokalizować  
w liniach rozgraniczających dróg lub pasach 
technicznych z moşliwością odstępstwa od tej 
zasady w przypadku gdy warunki techniczne 
lub terenowe uniemoşliwiają takie prowadze-
nie;  

3)  odstępstwo, o którym mowa w pkt 2) dopusz-
cza się pod warunkiem braku kolizji z pozosta-
łymi zasadami zabudowy i zagospodarowania 
terenu wynikającymi z ustaleń planu;  

4)  dopuszcza się moşliwość realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwesto-
rów, pod warunkiem nienaruszenia warunków 
zabudowy, o których mowa w rozdziale 3;  

5)  na wszystkich terenach z wyjątkiem terenów  
U 2 i U 3 zakazuje się lokalizowania instalacji 
radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych  
i radiolokacyjnych, emitujących pola elektro-
magnetyczne, których równowaşna moc pro-
mieniowana izotropowo wynosi więcej niş  
15 W, emitujące pola elektromagnetyczne  
o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.  

§ 10. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  

1)  dla wszystkich terenów z wyjątkiem MNi, MN3  
i MN4, obowiązek zaopatrywania się z ogólno-
dostępnej istniejącej sieci wodociągowej  
a w przypadku jej braku dopuszcza się moşli-
wość czasowego wykorzystywania własnych 
ujęć wody do czasu jej realizacji;  

2)  budowę rozdzielczej sieci wodociągowej wraz  
z urządzeniami technicznymi zgodnie z § 9  
pkt 2), 3) i 4) na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci;  

3)  główny kierunek zaopatrywania w wodę z tere-
nu KDG i ulicy Kostrzyńskiej;  

4)  przepisów zawartych w pkt 1), 2) i 3) nie stosuje 
się, jeşeli ustalenia szczegółowe stanowią ina-
czej.  

§ 11. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala 
się:  

1)  odprowadzenie ścieków komunalnych do ogól-
nodostępnej sieci kanalizacji sanitarnej;  

2)  budowę sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie  
z § 9 pkt 2) i 3) na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci;  

3)  główny kierunek odbioru ścieków w ulicy Ko-
strzyńskiej i terenie KDG;  

4)  obowiązek podczyszczenia ścieków o przekro-
czonych dopuszczalnych wartościach zanie-
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czyszczeń, przed ich wprowadzeniem do kanali-
zacji sanitarnej, w oczyszczalniach zakłado-
wych, zlokalizowanych na terenie własnym in-
westora;  

5)  lokalizację pompowni w liniach rozgraniczają-
cych dróg zgodnie z § 9 pkt 2), 3) i 4);  

6)  dopuszczenie lokalizacji bezodpływowych 
zbiorników ścieków do czasu realizacji sieci.  

§ 12. W zakresie odprowadzania wód opado-
wych:  

1)  ustala się retencjonowanie i zagospodarowanie 
wód w granicach własnych działki;  

2)  dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 
do systemu sieci kanalizacji deszczowej;  

3)  ustala się budowę sieci kanalizacji deszczowej 
zgodnie z § 9 pkt 2) i 3) na warunkach określo-
nych przez zarządcę sieci;  

4)  dopuszcza się budowę sieci kanalizacji desz-
czowej przez inwestora zgodnie z § 9 pkt 2) i 3) 
na warunkach określonych przez zarządcę dro-
gi;  

5)  ustala się główny kierunek odbioru wód opa-
dowych teren drogi KDG, ulica Kostrzyńska, lub 
rzeka Warta;  

6)  ustala się dla projektowanego kolektora w te-
renie KDG strefę techniczną 6m, w której obo-
wiązuje zakaz lokalizacji innych sieci infrastruk-
tury technicznej;  

7)  z terenów utwardzonych, zanieczyszczonych 
substancjami ropopochodnymi, odprowadze-
nie wód opadowych po ich podczyszczeniu na 
terenie własnym.  

§ 13. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się 
doprowadzenie gazu z rozdzielczej sieci gazowej na 
warunkach określonych przez operatora sieci zgod-
nie z § 9 pkt 2) i 3).  

§ 14. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną:  

1)  zakazuje się budowy napowietrznych linii ener-
getycznych;  

2)  ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną  
z projektowanych i istniejących stacji transfor-
matorowych 15/0,4 kV znajdujących się w ob-
rębie planu i poza jego granicami;  

3)  dopuszcza się budowę dodatkowych stacji 
transformatorowych, stosownie do potrzeb, 
zlokalizowanych na terenie własnym inwestora 
w ilości i w rejonach lokalizacji określonych 
przez zarządzającego siecią zgodnie z § 9 pkt 4.  

§ 15. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:  

1)  budowę infrastruktury w oparciu o indywidual-
ne lub grupowe ŝródła ciepła;  

2)  dopuszczenie ogrzewania z wykorzystaniem 
energii słonecznej, ciepła ziemi, wody lub po-
wietrza;  

3)  nakaz stosowania urządzeń grzewczych  
o sprawności nie mniejszej niş 92 %.  

§ 16. W zakresie zasad i warunków łączenia  
i dzielenia nieruchomości ustala się:  

1)  moşliwość łączenia gruntów;  

2)  moşliwość podziału na działki w sposób za-
pewniający zagospodarowanie terenu zgodnie 
z jego przeznaczeniem i zasadami zagospoda-
rowania określonymi w planie;  

3)  dopuszczenie wydzielenia geodezyjnego pod 
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
drogi wewnętrzne oraz w celu regulacji granic.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów  

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem MN 1, MN 2, MN 3, MN 4, MN 5, MN 6, 
MN 7, MN 8, MN 9, MN 10, MN 11, MN 12, MN 13, 
MN 14:  

1)  ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy jed-
norodzinnej wolnostojącej;  

2)  wprowadza się następujące ustalenia:  

a)  nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  
z rysunkiem,  

b)  wysokość zabudowy do 12m,  

c)  dopuszcza się rozbudowę, przebudowę  
i nadbudowę istniejącej zabudowy z zacho-
waniem ustaleń określonych w pkt b),  

d)  obsługa komunikacyjna:  

 dla terenu MN 1 od dróg KDD 1, KDD 3, KDD 
5,  

 dla terenu MN 2 od dróg KDD 1, KDD 5  
i KDP 2,  

 dla terenu MN 3 od dróg KDD 2, KDD 4, KDD 
5, KDW 1, KDW 2, KDW 3  

 dla terenu MN 4 od dróg KDD 4 i KDD 5,  

 dla terenu MN 5 od dróg KDD 5 i KDG,  

 dla terenu MN 6 od dróg KDD 6 i KDD 9,  

 dla terenu MN 7 od dróg KDD 9, KDG,  

 dla terenu MN 8 od dróg KDD 6 i KDD 9,  

 dla terenu MN 9 od dróg KDD 6, KDD 7  
i KDD 8,  

 dla terenu MN 10 od dróg KDD 6, KDD 7, 
KDD 8 i KDD 9,  

 dla terenu MN 11 od dróg KDD 10 i KDP 3,  

 dla terenu MN 12 od dróg KDD 10, KDD 11 
KDP 3,  

 dla terenu MN 13 od dróg KDD 9, KDD 12, 
KDD 13 i KDP 4,  

 dla terenu MN 14 od dróg KDD 12, KDD13  
i KDP 4;  
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e)  dachy o nachyleniu połaci od 25º do 45º,  

f)  pokrycie dachówką lub materiałem dachów-
kopodobnym w jednolitym kolorze cegla-
stym,  

g)  ogrodzenia o wysokości do 1,5m od frontu 
działki,  

h)  ogrodzenia o aşurowości min. 60% od frontu 
działki,  

i)  na wszystkich terenach, z wyjątkiem terenu 
MN 3 i MN 4, powierzchnia zabudowy do 
50% powierzchni działki,  

j)  na terenach MN 3 i MN 4 powierzchnia za-
budowy do 30% powierzchni działki,  

k)  na wszystkich terenach, z wyjątkiem terenu 
MN 3 i MN 4 powierzchnia biologicznie 
czynna co najmniej 30% powierzchni działki,  

l)  na terenach MN 3 i MN 4 powierzchnia bio-
logicznie czynna co najmniej 60% po-
wierzchni działki,  

m)  obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem co najmniej  
1 stanowisko postojowe na jedno mieszka-
nie,  

n)  na terenach MN3 i MN4 dla budynków posa-
dowionych powyşej 43 m. n. p. m. ustala się 
zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych,  

o)  na terenach MN3 i MN4 dla budynków posa-
dowionych ponişej 43 m. n. p. m. ustala się 
obowiązek zaopatrzenia w wodę z ogólnodo-
stępnej sieci wodociągowej po jej wybudo-
waniu,  

p)  na terenach MN3 i MN4 dla budynków posa-
dowionych powyşej 43 m. n. p. m. dopuszcza 
się zaopatrzenie w wodę z ogólnodostępnej 
sieci wodociągowej na warunkach określo-
nych przez operatora sieci (lokalne urządze-
nia do podnoszenia ciśnienia wody),  

q)  na terenach MN3 i MN4 dopuszcza się zaopa-
trzenie w wodę z sieci wodociągowej prowa-
dzonej z terenu MNi poprzez pas techniczny 
wydzielony w terenie MNi i ZP2 oraz drogę 
KDD4.  

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem MNi:  

1)  ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy 
mieszkaniowej niskointensywnej jednorodzin-
nej lub wielorodzinnej;  

2)  wprowadza się następujące ustalenia:  

a)  ukształtowanie zabudowy w formie zabudo-
wy tarasowej – dach kondygnacji nişszej sta-
nowi taras kondygnacji wyşszej,  

b)  przesunięcie poziome kondygnacji względem 
siebie wynosi minimum 2m,  

c)  wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nad-
ziemne,  

d)  dachy nad trzecią kondygnacją strome o na-
chyleniu połaci od 25° do 35° - dopuszcza się 
wykorzystanie poddasza na funkcję miesz-
kalną (mieszkanie z III kondygnacją dwupo-
ziomowe),  

e)  pokrycie dachówką lub materiałem dachów-
kopodobnym w jednolitym kolorze cegla-
stym,  

f)  kalenice dachów sytuowane równolegle do 
drogi wewnętrznej obsługującej zespół za-
budowy lub w sposób zblişony do równole-
głego,  

g)  obsługa komunikacyjna od drogi KDD 8,  

h)  dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej 
obsługującej teren o minimalnej szerokości 
w liniach rozgraniczających 12m - pas dro-
gowy wskazano orientacyjnymi liniami wy-
dzielającymi drogę wewnętrzną w rysunku 
planu,  

i)  dopuszcza się powiązanie drogi wewnętrznej 
określonej w pkt h) z ulicą Hetmańską,  

j)  powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni 
działki,  

k)  powierzchnia biologicznie czynna co naj-
mniej 30% powierzchni działki, z wyłącze-
niem z bilansu drogi wewnętrznej i działek 
wydzielonych z przeznaczeniem na obiekty i 
urządzenia infrastruktury,  

l)  obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych (w tym w garaşach) zgodnie ze wskaŝ-
nikiem co najmniej 1,5 stanowiska postojo-
wego na jedno mieszkanie w obrębie terenu 
MNi,  

m)  dopuszcza się garaşe w budynku,  

n)  dopuszcza się kondygnację podziemną  
z przeznaczeniem na garaşe, z wykonaniem 
zjazdu,  

o)  obowiązek sytuowania co najmniej  
10% wszystkich miejsc postojowych wzdłuş 
drogi wewnętrznej,  

p)  dla budynków posadowionych powyşej  
43 m. n. p. m. ustala się zaopatrzenie w wodę 
z ujęć własnych,  

q)  dla budynków posadowionych ponişej 43 m. 
n. p. m. ustala się obowiązek zaopatrzenia  
w wodę z ogólnodostępnej sieci wodocią-
gowej,  

r)  dla budynków określonych w pkt q) dopusz-
cza się moşliwość czasowego wykorzystania 
własnych ujęć wody,  

s)  dla budynków posadowionych powyşej  
43 m. n. p. m. dopuszcza się zaopatrzenie  
w wodę z ogólnodostępnej sieci wodocią-
gowej na zasadach określonych przez opera-
tora sieci (lokalne urządzenia do podnoszenia 
ciśnienia wody),  
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t)  dopuszcza się zasilanie w wodę z sieci istnie-
jących w ul. Hetmańskiej,  

u)  ustala się obowiązek wydzielenia pasa tech-
nicznego o szerokości min. 3m pod sieci wo-
dociągowe, łączącego projektowaną sieć 
wodociągową na terenie MNi z siecią wodo-
ciągową projektowaną na terenie KDD4,  

v)  dopuszcza się zlokalizowanie stacji podno-
szenia ciśnienia wody,  

w)  dopuszcza się wydzielenie działki gruntu  
z przeznaczeniem określonym w lit. u).  

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem MN/U 1, MN/U 2 i MN/U 3:  

1)  ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy jed-
norodzinnej lub usług lub zabudowy jednoro-
dzinnej z usługami;  

2)  wprowadza się następujące ustalenia:  

a)  nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  
z rysunkiem,  

b)  wysokość zabudowy do 12m,  

c)  dopuszcza się rozbudowę, przebudowę  
i nadbudowę istniejącej zabudowy z zacho-
waniem ustaleń określonych w pkt b),  

d)  obsługa komunikacyjna:  

 dla terenu MN/U 1 od drogi KDG,  

 dla terenu MN/U 2 od dróg KDD 8, KDD 9, 
KDD 13, KDW 4  

 dla terenu MN/U 3 od dróg KDD 8, KDD 13, 
KDW 4,  

e)  dachy o nachyleniu połaci od 25º do 45º,  

f)  pokrycie dachówką lub materiałem dachów-
kopodobnym w jednolitym kolorze cegla-
stym,  

g)  ogrodzenia o wysokości do 1,5m od frontu 
działki,  

h)  ogrodzenia o aşurowości min. 60% od frontu 
działki,  

i)  powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni 
działki,  

j)  powierzchnia biologicznie czynna co naj-
mniej 30% powierzchni działki,  

k)  obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem co najmniej  
1 stanowisko postojowe na jedno mieszkanie 
oraz 1 stanowisko postojowe na kaşde kolej-
ne rozpoczęte 40m2 powierzchni uşytkowej 
usług.  

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

1)  ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy wie-
lorodzinnej lub usług lub zabudowy wieloro-
dzinnej z usługami w formach usług wbudo-
wanych lub wolnostojących;  

2)  dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy 
jednorodzinnej;  

3)  wprowadza się następujące ustalenia:  

a)  nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie  
z rysunkiem,  

b)  wysokość zabudowy w strefie zabudowy wy-
sokiej do 5 kondygnacji nadziemnych, poza 
strefą wysokość zabudowy do 12m,  

c)  dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i roz-
budowę istniejącej zabudowy z zachowa-
niem ustaleń w pkt b),  

d)  intensywność zabudowy w strefie zabudowy 
wysokiej 1,8 a poza strefą zabudowy wyso-
kiej 1,2,  

e)  obsługa komunikacyjna: od dróg KDD 8, KDD 
10, KDD 11,  

f)  dachy o nachyleniu połaci od 25º do 45º lub 
płaskie,  

g)  powierzchnia biologicznie czynna co naj-
mniej 25% powierzchni działki,  

h)  obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem co najmniej 
1,5 stanowiska postojowe na jedno mieszka-
nie oraz 1 stanowisko postojowe na kaşde 
kolejne rozpoczęte 30m2 powierzchni uşyt-
kowej usług.  

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami U 1, U 2, U 3:  

1)  ustala się przeznaczenie: tereny usług;  

2)  dopuszcza się funkcję mieszkaniową;  

3)  wprowadza się następujące ustalenia:  

a)  ustala się, şe funkcja mieszkaniowa moşe być 
wprowadzana na następujących warunkach:  

 ogólna powierzchnia uşytkowa mieszkań nie 
moşe być większa niş 40% powierzchni uşyt-
kowej budynku,  

 funkcja mieszkaniowa tylko w ostatniej kon-
dygnacji budynku,  

b)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie  
z rysunkiem,  

c)  dla terenu U 1 maksymalna wysokość zabu-
dowy do 12m,  

d)  dla terenu U 2, U 3 maksymalna wysokość 
zabudowy do 17m,  

e)  dopuszcza się rozbudowę, przebudowę  
i nadbudowę istniejącej zabudowy z zacho-
waniem ustaleń w pkt c) i d),  

f)  obsługa komunikacyjna:  

 dla terenu U 1 od drogi KDD 2,  

 dla terenu U 2 od dróg KDD 9, KDD 12 i od 
ulicy Kostrzyńskiej,  

 dla terenu U 3 od dróg KDD 14 i od ulicy Ko-
strzyńskiej,  
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g)  dachy o nachyleniu połaci od 30º do 45º lub 
płaskie,  

h)  powierzchnia zabudowy dla terenów U1 i U3 
do 60% powierzchni działki,  

i)  powierzchnia zabudowy dla terenu U2 do 
70% powierzchni działki,  

j)  obowiązek zapewnienia miejsc parkingo-
wych zgodnie ze wskaŝnikiem co najmniej 
1,5 stanowisko postojowe na jedno mieszka-
nie oraz 1 stanowiska postojowego na kaşde 
kolejne rozpoczęte 40m2 powierzchni uşyt-
kowej usług.  

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZP 1, ZP 2 i ZP 3  

1)  ustala się przeznaczenie: tereny zieleni;  

2)  teren ZP 3 – teren zieleni rekreacji obsługujący 
zabudowę mieszkaniową na terenie MNi prze-
znaczony do łącznego zagospodarowania;  

3)  wprowadza się następujące ustalenia:  

a)  obowiązuje zakaz zabudowy,  

b)  dopuszcza się lokalizację obiektów architek-
tury parkowej, oświetlenia terenu,  

c)  na terenie ZP 1 obowiązuje ochrona obszaru 
figurującego w gminnej ewidencji zabytków 
w zakresie układu kompozycyjnego, histo-
rycznych nasadzeń oraz murowanego, ce-
glanego ogrodzenia od strony ulicy Ko-
strzyńskiej,  

d)  na terenie ZP 1 dopuszcza się nowe nasa-
dzenia w miejscach historycznej zieleni,  

e)  na terenie ZP 2 i ZP 3 dopuszcza się lokaliza-
cję ścieşek spacerowych,  

f)  na terenie ZP 1 dopuszcza się nowe nasa-
dzenia oraz lokalizację obiektów architektury 
parkowej i ścieşek spacerowych po uzgod-
nieniu z odpowiednimi słuşbami ochrony za-
bytków,  

g)  dopuszcza się prowadzenie infrastruktury 
technicznej zgodnie z § 9 pkt 2), 3) i 4),  

h)  na terenie ZP 3 dopuszcza się lokalizację 
urządzeń i obiektów słuşących rekreacji i re-
tencjonowania wód opadowych,  

i)  na terenie ZP2 ustala się wydzielenie pasa 
technicznego pod sieci wodociągowe o sze-
rokości min. 3m.  

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem ZL ustala się:  

1)  przeznaczenie: teren lasu;  

2)  zakaz wykonywania ogrodzenia terenu;  

3)  zakaz budowy wszelkich obiektów nie związa-
nych z gospodarką leśną lub parkową.  

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KDG:  

1)  ustala się przeznaczenie podstawowe: droga 
główna kategorii - powiatowa;  

2)  szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna 
od 20m do 35m określona jak na rysunku pla-
nu;  

3)  ustala się lokalizację chodnika i ścieşki rowero-
wej;  

4)  w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkanio-
wej ustala się obowiązek wprowadzenia zieleni 
pełniącej funkcję izolacyjną lub ekranów aku-
stycznych;  

5)  dopuszcza się zmianę kategorii drogi.  

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KDD 1, KDD 2, KDD 3, KDD 4, KDD 5, 
KDD 6, KDD 7, KDD 8, KDD 9, KDD 10, KDD 11, KDD 
12, KDD 13, KDD 14:  

1)  ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi do-
jazdowe kategorii – gminna;  

2)  szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie  
z rysunkiem.  

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KDW 1, KDW 2, KDW 3, KDW 4:  

1)  ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi 
wewnętrzne;  

2)  szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie  
z rysunkiem.  

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KDP 1, KDP 2, KDP 3, KDP 4:  

1)  ustala się przeznaczenie podstawowe: ciągi 
pieszo-jezdne;  

2)  wprowadza się następujące ustalenia:  

a)  szerokość w liniach rozgraniczających zgod-
nie z rysunkiem,  

b)  dla terenu KDP 1 minimalna szerokość w li-
niach rozgraniczających 10m zgodnie z ry-
sunkiem.  

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem G ustala się przeznaczenie: teren infra-
struktury – gaz.  

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem E 1, E 2 ustala się przeznaczenie: tereny 
elektroenergetyki.  

§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem K ustala się przeznaczenie podstawowe 
teren infrastruktury – kanalizacja. 
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Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 31. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości: 30%.  

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  

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

Przewodnicząca Rady Miasta: 
Krystyna Sibińska 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr LXV/1045/2009 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 listopada 2009r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr LXV/1045/2009 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 25 listopada 2009r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie 

ulic: Dobrej, Saperów 

Uwag nie wniesiono.  

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr LXV/1045/2009 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 25 listopada 2009r. 

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 Wlkp. w rejonie 
ulic Dobrej i Saperów. 

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

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej słuşące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zadania 
własne gminy. 

2. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych oraz energii realizowane będą  
w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), zgodnie z planami 
rozwoju. 

3. W zakresie realizacji infrastruktury przewiduje 
się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, komunikacyjnej inşynierii, które naleşą 
do zadań własnych gminy: 

1) modernizacja, przebudowa i budowa dróg pu-
blicznych, 

2) modernizacja, przebudowa i budowa w zakre-
sie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej oraz oświetlenia. 

§ 2. 1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in.  
z przepisami o finansach publicznych. 

2. Sposób realizacji inwestycji powinien 
uwzględniać dokonujący się postęp techniczno  
– technologiczny, zgodnie z zasadą stosowania naj-
lepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi narusze-
nie ustaleń planu. 

§ 3. Powyşsze inwestycje mogą być finansowane 
ze środków własnych miasta lub przy wykorzystaniu 
dotacji, mających na celu finansowe wsparcie reali-
zacji inwestycji, kredytów, obligacji oraz środków 
pomocowych. 

 
===================================================================================
2 10 8 

2109 
2 10 9 

UCHWAŁA NR LXV/1048/2009 

 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 z dnia 25 listopada 2009r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 

Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, 
ze zm.), w związku z uchwałą Nr LI/841/2009 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2009r.  
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. dla obszaru połoşonego na południe 
od ul. Walczaka, po stwierdzeniu zgodności przyję-
tych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Gorzowa Wlkp., 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., zmienionego uchwałą  

Nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 25 listopada 2009r., Rada Miasta Gorzowa 
Wlkp. uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla 
obszaru połoşonego na południe od ul. Walczaka, 
zwana dalej „planem”, obejmuje obszar połoşony  
w obrębie 3 - Wawrów, ograniczony: od północne-
go-zachodu ulicą Franciszka Walczaka, od północ-
nego-wschodu południowo-zachodnimi granicami 
działek o numerach ewidencyjnych: 119/5, 122, 123, 
126 – obręb 3 – Wawrów, od wschodu granicą ad-
ministracyjną miasta Gorzowa Wlkp. i Gminy San-
tok, od południowego-zachodu ulicą Silwanowską 


