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Rozdział 4 

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie 
w przypadku nieobecności dziecka w żłobku 

§ 8. 1. W przypadku nieobecności dziecka  
w şłobku: 

1) rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje 
zwrot opłaty za wyşywienie, w wysokości ilo-
czynu obowiązującej dziennej stawki za wyşy-
wienie i liczby dni nieobecności, pod warun-
kiem poinformowania pracownika şłobka przez 
rodziców/opiekunów prawnych, najpóŝniej  
w pierwszym dniu nieobecności dziecka  
w şłobku; 

2) rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje 
zwrot opłaty za pobyt za kaşdy dzień nieobec-
ności dziecka w şłobku w wysokości ustalonej 
poprzez podzielenie opłaty za pobyt przez liczbę 
dni roboczych w danym miesiącu i pomnoşoną 
przez liczbę dni nieobecności. 

2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalen-
darzowy. Zwrotu dokonuje się w miesiącu następu-
jącym po okresie rozliczeniowym. 

3. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) opłatę 
za pobyt uiszczają tylko rodzice/opiekunowie prawni 
dzieci uczęszczających do şłobka. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 9. Wszelkie zmiany w statucie mogą być doko-
nane w trybie określonym dla jego nadania. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr LIII/871/2009 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r.  
w sprawie nadania Statutu Şłobka Miejskiego Nr 3 
w Gorzowie Wlkp. 

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

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

 Przewodnicząca Rady  
Krystyna Sibińska 
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UCHWAŁA NR XVII/141/2011 

 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 

 z dnia 31 sierpnia 2011r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru 

położonego w rejonie ulic: Żwirowej, Hipolita Cegielskiego, Gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego, 

Stanisława Taczaka i Błotnej 
 

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. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) w związku z uchwałą  
Nr LXXVII/1205/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla ob-
szaru połoşonego w rejonie ulic: Şwirowej, Hipolita 
Cegielskiego, Gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego, 
Stanisława Taczaka i Błotnej, po stwierdzeniu zgod-
ności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Gorzowa Wlkp., uchwalonego 
uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa  
Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003 roku, zmienionego 
uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 roku, zmienionego 
uchwałą Nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r., Rada Miasta Go-
rzowa Wlkp. uchwala, co następuje: 

 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru poło-
şonego w rejonie ulic: Şwirowej, Hipolita Cegiel-
skiego, Gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego, Stani-
sława Taczaka i Błotnej zwany w dalszej treści „pla-
nem”, obejmuje obszar ograniczony od północy 
projektowaną obwodnicą miasta oraz terenami za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od wschodu 
ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Gen. Józefa Dowbo-
ra – Muśnickiego, od zachodu ul. Şwirową, a od 
południa terenami zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, w granicach określonych na rysunku pla-
nu. 

2. W planie nie określa się: 

1) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości, ze 
względu na brak potrzeby wyznaczania takich 
obszarów; 

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej, ze względu 
na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów; 
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3) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji, ze względu na brak potrzeby 
wyznaczania takich obszarów; 

4) granic terenów pod budowę wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaşy powyşej 2000 m2, ze względu na brak 
konieczności wskazania takich terenów; 

5) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, ze względu na brak takich pomni-
ków i ich stref ochronnych. 

§ 2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek pla-
nu w skali 1:1000 sporządzony na mapie zasadni-
czej, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowi załącznik Nr 2 do uchwa-
ły. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik  
Nr 3 do uchwały. 

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru opracowania planu; 

2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu i zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 

5) napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 
110kV wraz z korytarzem technicznym; 

6) symbole przeznaczenia terenów. 

2. Pozostałe elementy rysunku planu mają cha-
rakter informacyjny. 

§ 4. Ilekroć w planie jest mowa o: 

1) planie – naleşy przez to rozumieć tekst niniej-
szej uchwały wraz z rysunkiem planu; 

2) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, stanowiący załącznik Nr 1 do 
uchwały, zawierający obowiązujące elementy 
ustaleń i elementy informacyjne; 

3) terenie – naleşy przez to rozumieć część obsza-
ru objętego planem o określonym przeznacze-
niu i zasadach zagospodarowania wyznaczone-
go na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczonego symbolem literowym lub litero-
wo-cyfrowym; 

4) działce budowlanej – naleşy przez to rozumieć 
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, 
której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej oraz wyposaşenie w urządze-
nia infrastruktury technicznej spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych wynikające 
z odrębnych przepisów i aktów prawa; 

5) powierzchni zabudowy – to powierzchnia tere-
nu zajęta przez budynek w stanie wykończo-

nym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona 
przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi bu-
dynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni 
zabudowy zalicza się równieş prześwity, przej-
ścia i rampy. Do powierzchni zabudowy nie 
wlicza się powierzchni obiektów budowlanych 
ani ich części nie wystających ponad po-
wierzchnię terenu, ani powierzchni elementów 
drugorzędnych np.: daszków, markiz, wystę-
pów dachowych, oświetlenia zewnętrznego; 

6) wskaŝniku dopuszczalnej powierzchni zabudo-
wy – naleşy przez to rozumieć nieprzekraczalny 
parametr wykorzystania działki budowlanej, 
zabudowanej lub terenu, który moşe być wyko-
rzystany pod zabudowę, liczony wg wzoru:  
D = P/Tx100 (%), gdzie: D - wskaŝnik dopusz-
czalnej powierzchni zabudowy, P – łączna po-
wierzchnia zabudowy liczona według zasad 
określonych w pkt 5, T – powierzchnia całkowi-
ta działki budowlanej, zabudowanej lub terenu; 

7) wysokość budynków – naleşy przez to rozumieć 
wysokość budynków określoną w metrach, któ-
rą naleşy mierzyć od poziomu terenu przy 
głównym wejściu do budynku, do kalenicy da-
chu, bądŝ do najwyşszego punktu jego bryły; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez 
to rozumieć linię, której nie moşe przekroczyć 
şaden nadziemny element budynku za wyjąt-
kiem: gzymsów, okapów, balkonów, wykuszy, 
tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni, 
ramp i elementów odwodnienia; 

9) obowiązującej linii zabudowy – naleşy przez to 
rozumieć linię usytuowania lica ściany ze-
wnętrznej budynku. Obowiązek zachowania li-
nii nie dotyczy gzymsów, okapów, balkonów, 
wykuszy, tarasów, schodów zewnętrznych, po-
chylni, ramp i elementów odwodnienia oraz 
nadbudowy i przebudowy fragmentów istnieją-
cych budynków, które są zlokalizowane poza 
obszarem wyznaczonym obowiązująca linią za-
budowy; 

10) reklamie – naleşy przez to rozumieć wszelkie 
formy i nośniki informacji nie będące znakiem 
w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach 
drogowych, elementem SIM lub pojazdem; 

11) SIM – naleşy przez to rozumieć System Jednoli-
tej Identyfikacji Wizualnej Marki Gorzów Wiel-
kopolski, na który składają się wzory i opisy, 
umoşliwiające utrzymanie spójnego sposobu 
posługiwania się marką Gorzów, np. tablice 
i znaki informacyjne, nazwy ulic. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 5. Ustala się następujące tereny wyznaczone 
liniami rozgraniczającymi: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 
4MN, 5MN; 
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2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem zabudowy usługowej ozna-
czony symbolem MN/U; 

3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oznaczony symbolem MW; 

4) teren zabudowy usługowej z wyłączeniem 
usług słuşących obsłudze komunikacji ozna-
czony symbolem U; 

5) teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
funkcji oświaty oznaczony symbolem U/UO; 

6) teren zabudowy usług oświaty oznaczony sym-
bolem UO; 

7) teren zabudowy usług sportu i rekreacji ozna-
czony symbolem US; 

8) teren ogrodów działkowych oznaczony symbo-
lem ZD; 

9) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbola-
mi: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP; 

10) tereny ciągów pieszych oznaczone symbolami: 
1KDP, 2KDP; 

11) tereny ciągów pieszo jezdnych oznaczone sym-
bolami: 1KDPJ, 2KDPJ, 3KDPJ, 4KDPJ; 

12) tereny dróg publicznych powiatowych głów-
nych oznaczonych symbolami: 1KDG, 2KDG  
(ul. Şwirowa); 

13) tereny dróg publicznych gminnych lokalnych 
oznaczonych symbolami: 1KDL (ul. Błotna), 
2KDL (ul. H. Cegielskiego), 3KDL (ul. K. Libelta), 
4KDL (ul. A. Warskiego), 5KDL (ul. J. Dowbora-
Muśnickiego), 6KDL (ul. Bohaterów Westerplat-
te), 7KDL (ul. S. Taczaka); 

14) teren pasa technicznego infrastruktury ozna-
czony symbolem IT. 

§ 6. Tereny zieleni parkowej oznaczone symbo-
lami: 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP stanowią przestrzeń 
publiczną. 

§ 7. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1. W kształtowaniu zabudowy i urządzeń komu-
nikacji nakazuje się uwzględnienie potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

2. W zakresie zasad lokalizacji reklam i ochrony 
przestrzeni miejskiej: 

1) ustala się lokalizację reklam o kształcie i pro-
porcjach odnoszących się do powierzchni ele-
wacji, jej kompozycji, kolorystyki i podziałów 
architektonicznych oraz do budynków i obiek-
tów pozostających we wspólnym kontekście 
wizualnym, pod warunkiem umiejscowienia do 
wysokości parteru i o maksymalnej powierzch-
ni 30% dostępnej powierzchni oraz nie przesła-
niania akcentów architektonicznych; 

2) ustala się zastosowanie technologii i rozwiązań 
technicznych, które nie mogą być uciąşliwe po-
przez emisję światła oraz dŝwięku, dla uşyt-

kowników budynków w obszarze ich oddziały-
wania oraz dla przechodniów i kierowców; 

3) w przypadku lokalizacji markiz i parasoli sezo-
nowych tarasów gastronomicznych i ogródków 
kawiarnianych, ustala się zharmonizowanie ko-
lorystyki z całością fasady na tle, której są 
ustawiane – treści reklamowe mogą być umie-
szczone jedynie na lambrekinach; 

4) dopuszcza się reklamy wyłącznie w formie: 

a) szyldu semaforowego, montowanego na 
elewacji budynku, o dolnej krawędzi umiej-
scowionej na wysokości minimum 2,5m nad 
poziomem gruntu, maksymalnie do wysoko-
ści parteru uşytkowego, z wysięgiem na od-
ległość maksymalnie 80cm od elewacji; 

b) reklam wolnostojących dostosowanych do 
kompozycji i podziałów architektonicznych 
budynku oraz do elementów pozostających 
we wspólnym kontekście wizualnym; 

c) na dachach budynków o wysokości nie prze-
kraczającej 1/8 wysokości budynku, w po-
ziomym pasie i w formie aşurowej; 

5) dopuszcza się lokalizację: 

a) reklamy o jednej kompozycji graficznej na ca-
łej, pozbawionej okien ścianie szczytowej 
budynku; 

b) siatki remontowo – budowlanej, umieszcza-
nej wyłącznie na czas trwania robót remon-
towo - budowlanych, na której ogranicza się 
wielkość reklam do 30% jej powierzchni, ze 
stonowaniem kolorystyki grafiki reklamowej 
i dostosowaniem jej do otoczenia; 

c) elementów SIM; 

d) więcej niş jednej ekspozycji na nośniku re-
klamowym, pod warunkiem zastosowania 
jednakowej formy pod względem kształtu, 
proporcji i stylu grafiki, 

6) zakazuje się lokalizacji reklam: 

a) na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 
MW, US, UO, IT, 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 
6ZP, ZD, 1KDG, 2KDG, 1KDL, 2KDL, 3KDL, 
4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 1KDP, 2KDP, 
1KDPJ, 2KDPJ, 3KDPJ, 4KDPJ z wyjątkiem 
lokalizacji elementów SIM; 

b) na balkonach, aşurowych balustradach oraz 
urządzeniach infrastruktury technicznej; 

c) na małych obiektach handlowych i obiektach 
malej architektury; 

d) w postaci banerów z tworzyw tekstylnych; 

e) typu LED, LCD, plazmowych oraz o podobnej 
technologii; 

f) zakazuje się całkowitego pokrywania rekla-
mami okien i witryn wystawowych w sposób 
eliminujący je z kompozycji budynku. 

3. Dopuszcza się lokalizację: obiektów małej ar-
chitektury, urządzeń technicznych i zieleni. 
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4. W przypadku łącznego zagospodarowania są-
siadujących działek budowlanych stanowiących 
jedną nieruchomość gruntową dopuszcza się lokali-
zację zabudowy na wspólnej granicy tych działek. 

5. Zakazuje się lokalizacji ogrodzeń betonowych 
i şelbetowych. 

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

1. Ustala się zagospodarowanie zielenią wszyst-
kich terenów wolnych od utwardzenia. 

2. Zakazuje się lokalizacji funkcji zbierania odpa-
dów, które wymagają zezwolenia na prowadzenie 
działalności oraz funkcji odzyskiwania i unieszkodli-
wiania odpadów. 

3. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko z wyłączeniem sieci infrastruktury tech-
nicznej oraz dróg kołowych (w tym dróg samocho-
dowych i tramwajowych). 

4. W granicach planu kwalifikuje się w odniesie-
niu do dopuszczalnych poziomów hałasu następują-
ce rodzaje terenów, o których mowa w przepisach 
prawa ochrony środowiska: 

a) na cele zabudowy mieszkaniowej – oznaczone 
symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN; MW; 

b) na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 
oznaczone symbolem MN/U; 

c) na cele związane ze stałym lub czasowym po-
bytem dzieci i młodzieşy – oznaczone symbo-
lami: UO, U/UO; 

d) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – oznaczo-
ne symbolami: US, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP. 

5. Obszar w granicach planu znajduje się w stre-
fie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęć wód pod-
ziemnych „CENTRALNE”. 

6. W granicach planu mają zastosowanie zakazy 
i ograniczenia ustanowione dla w/w strefy ochrony. 

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków: 

1. W przypadku natrafienia podczas robót bu-
dowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do które-
go istnieje przypuszczenie, iş jest on zabytkiem, na-
kazuje sie: 

a) wstrzymać wszelkie roboty budowlane mo-
gące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przed-
miot, 

b) zabezpieczyć przy uşyciu dostępnych środ-
ków odkryty przedmiot i miejsce jego odkry-
cia, 

c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
a jeśli nie jest to moşliwe Prezydenta Miasta 
Gorzowa Wlkp. 

§ 10. 1. Zasady dotyczące podziału na działki bu-
dowlane zawarte są w ustaleniach szczegółowych 
dla poszczególnych terenów. 

2. Jeşeli ustalenia szczegółowe tego nie zabra-
niają, dopuszcza się wydzielanie działek przeznaczo-
nych pod lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej przy uwzględnieniu zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenu określonych w ustale-
niach szczegółowych. 

3. Ustala się minimalną powierzchnię działki 
wydzielanej pod stację transformatorową lub prze-
pompownię ścieków – 30m2. 

§ 11. W zakresie komunikacji: 

1. Dla wszystkich inwestycji nakazuje się zapew-
nić w granicach własnej działki budowlanej lub nie-
ruchomości odpowiednią ze względu na funkcję 
i wielkość obiektu ilość miejsc postojowych dla po-
jazdów uşytkowników stałych i przebywających 
okresowo oraz miejsc postojowych dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych. 

2. Ustala się wskaŝniki do obliczania zapotrze-
bowania inwestycji na miejsca postojowe w grani-
cach własnej działki, o których mowa w ust. 1: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
minimum 2 miejsca postojowe na jeden budy-
nek mieszkalny; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 
minimum 1,5 miejsca postojowego na miesz-
kanie; 

3) dla zabudowy usługowej – minimum 3 miejsca 
postojowe na kaşde rozpoczęte 100m2 po-
wierzchni uşytkowej; 

4) dla biur i administracji – minimum 3 miejsca 
postojowe na kaşde rozpoczęte 100m2 po-
wierzchni uşytkowej; 

5) dla obiektów sportowych – minimum 25 miejsc 
postojowych na 100 uşytkowników. 

§ 12. W zakresie zasad przebudowy, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1. Ustala się lokalizację projektowanych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej, w obrębie linii 
rozgraniczających tereny komunikacji. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej na innych niş wymienione 
w ust. 1 terenach za zgodą właściciela terenu pod 
warunkiem zachowania zasad zabudowy i zagospo-
darowania terenu określonych w ustaleniach szcze-
gółowych. 

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się za-
opatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. 

4. W zakresie odprowadzania ścieków sanitar-
nych ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych 
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, jeşeli ustale-
nia szczegółowe nie stanowią inaczej. 

5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych: 
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1) ustala się zagospodarowanie wód opadowych 
na terenie działki budowlanej przy czym w uza-
sadnionych przypadkach dopuszcza się odpro-
wadzanie wód opadowych do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej; 

2) wody opadowe z terenów utwardzonych muszą 
spełniać parametry określone we właściwych 
przepisach odrębnych. 

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się 
zaopatrzenie z sieci gazowej na warunkach określo-
nych przez operatora sieci pod warunkiem zacho-
wania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu 
określonych w ustaleniach szczegółowych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 

1) dopuszcza się wykorzystanie energii cieplnej 
z miejskiej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej 
w pasach drogowych dróg oznaczonych sym-
bolami: 5KDL i 6KDL; 

2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności 
minimum 92%. 

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną: 

1) ustala się korytarze techniczne dla napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych WN 110kV, 
o szerokości 22m, tj. po 11m od osi linii; 

2) w korytarzach technicznych wymienionych  
w pkt. 1) obiekty budowlane naleşy lokalizować 
na zasadach określonych przez właściwego 
operatora sieci pod warunkiem zachowania za-
sad zabudowy i zagospodarowania terenu 
określonych w ustaleniach szczegółowych; 

3) dopuszcza się przebudowę istniejących linii 
elektroenergetycznych wysokiego napięcia pod 
warunkiem zachowania zasad zabudowy i za-
gospodarowania terenu określonych w ustale-
niach szczegółowych; 

4) dopuszcza się zmianę przebiegu lub przebudo-
wę istniejących linii elektroenergetycznych 
średniego i niskiego napięcia pod warunkiem 
zachowania zasad zabudowy i zagospodaro-
wania terenu określonych w ustaleniach szcze-
gółowych; 

5) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych 
kablowych linii elektroenergetycznych niskiego 
i średniego napięcia pod warunkiem zachowa-
nia zasad zabudowy i zagospodarowania tere-
nu określonych w ustaleniach szczegółowych; 

6) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elek-
tryczną z istniejących poza granicami planu 
oraz nowoprojektowanych stacji transformato-
rowych 15/0,4kV. 

9. W zakresie sieci i urządzeń infrastruktury tele-
komunikacyjnej dopuszcza się lokalizowanie sieci 
i urządzeń telekomunikacyjnych pod warunkiem 
zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenu określonych w ustaleniach szczegółowych. 

10. W przypadku kolizji projektowanego zago-
spodarowania z istniejącymi elementami infrastruk-
tury technicznej dopuszcza się przeniesienie istnie-
jącej sieci zgodnie z warunkami określonymi przez 
właściciela lub właściwego operatora sieci. 

§ 13. Nie ustala się sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urządzenia i uşytko-
wania terenów. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 14. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1MN, 5MN: 

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej – poprawę 
zagospodarowania przyległych terenów mieszka-
niowych. 

2. W zakresie kształtowania obiektów małej ar-
chitektury ustala się pokrycie dachówką ceramiczną 
w kolorze ceglastym, trzciną, gontem lub łupkiem. 

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) obiektów małej architektury; 

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) zieleni urządzonej. 

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się 
dojazd do terenów: 1MN i 5MN z przyległych tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znaj-
dujących się poza granicami planu. 

§ 15. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 2MN, 3MN, 4MN: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1) ustala się wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni 
zabudowy – do 40%; 

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – 
co najmniej 50%; 

3) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z ozna-
czeniem nieprzekraczalnych i obowiązujących 
linii zabudowy określonych na rysunku planu; 

4) ustala się sytuowanie frontów budynków rów-
nolegle do wskazanych na rysunku planu linii 
zabudowy; 

5) ustala się wskaŝniki zaopatrzenia inwestycji  
w miejsca parkingowe zgodnie z § 11 ust. 2  
pkt. 1); 

6) ustala się wyznaczenie miejsc na czasowe 
gromadzenie odpadów. 

3. W zakresie kształtowania zabudowy: 

1) ustala się kształtowanie zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej jako wolnostojącej; 

2) ustala się wysokość budynków: 

a) dla budynków mieszkaniowych jednorodzin-
nych – do 12m, 
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b) dla budynków garaşowych oraz gospodarczo-
garaşowych – do 6m; 

3) ustala się dla głównych brył budynków dachy 
dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachy-
lenia połaci 35 – 45°; 

4) ustala się pokrycie dachów dachówką w kolo-
rze ceglastym; 

5) zakazuje się stosowania materiałów wykończe-
niowych elewacji typu: siding, blachy faliste 
i trapezowe. 

4. Dopuszcza się: 

1) budowę wolnostojącego budynku garaşowego 
lub gospodarczo-garaşowego; 

2) dobudowę budynku garaşowego do budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego; 

3) dla budynków istniejących: rozbudowę oraz 
nadbudowę w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego, z zachowaniem parametrów 
zgodnie z ust 3. 

4) lokalizację obiektów małej architektury; 

5) niewyznaczone na rysunku planu dojścia oraz 
podjazdy do budynków; 

6) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

7) zieleń urządzoną. 

5. W zakresie podziału działek: 

1) ustala się minimalną powierzchnię nowo-
wydzielanej działki budowlanej – 600m2; 

2) minimalną szerokość frontu działki budowlanej 
– 18m; 

3) ustala się zapewnienie dostępu do wydziela-
nych działek z dróg stanowiących dojazd we-
dług ust. 6. 

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się 
dojazd do terenów: 

1) 2MN i 3MN z drogi publicznej oznaczonej sym-
bolem 1KDL; 

2) 4MN z drogi publicznej oznaczonej symbolem 
1KDL oraz z ciągu pieszo jezdnego oznaczone-
go symbolem 2KDPJ. 

§ 16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem MN/U: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszcze-
niem lokalizacji zabudowy usługowej. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1) ustala się wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni 
zabudowy – 40%; 

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – 
co najmniej 50%; 

3) ustala się wskaŝniki zaopatrzenia inwestycji  
w miejsca parkingowe zgodnie z § 11 ust. 2  
pkt. 1), 3) i 4); 

4) ustala się wyznaczenie miejsc na czasowe 
gromadzenie odpadów. 

3. W zakresie kształtowania zabudowy: 

1) ustala się wolnostojącą formę zabudowy; 

2) ustala się wysokość budynków: 

a) dla budynków mieszkaniowych jednorodzin-
nych oraz usługowych – do 12m, 

b) dla budynków garaşowych oraz gospodar-
czo-garaşowych – do 6m; 

3) ustala się dla głównych brył budynków dachy 
dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachy-
lenia połaci 35o – 45°; 

4) ustala się pokrycie dachów dachówką w kolo-
rze ceglastym; 

5) zakazuje się stosowania materiałów wykończe-
niowych elewacji typu: siding, blachy faliste 
i trapezowe. 

4. Dopuszcza się: 

1) budowę wolnostojącego budynku garaşowego 
lub gospodarczo-garaşowego; 

2) dobudowę budynku garaşowego do budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego; 

3) dla budynków istniejących: rozbudowę oraz 
nadbudowę w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego, z zachowaniem parametrów 
zgodnie z ust 3; 

4) lokalizację obiektów małej architektury; 

5) lokalizację urządzeń komunikacji w postaci do-
jazdów, zatok postojowych i parkingów; 

6) lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu 
dojść oraz dojazdów do budynków; 

7) lokalizację sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej; 

8) stosowanie bezodpływowych zbiorników na 
nieczystości ciekłe do czasu realizacji budowy 
kanalizacji sanitarnej; 

9) lokalizację zieleni urządzonej. 

5. W zakresie podziału działek: 

1) ustala się minimalną powierzchnię nowo-
wydzielanej działki budowlanej – 1000m2; 

2) ustala się zapewnienie dostępu do wydziela-
nych działek z drogi stanowiącej dojazd według 
ust. 6. 

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej: 

1) ustala się dojazd do terenu MN/U z ulicy Şwi-
rowej znajdującej się poza granicami planu; 

2) dopuszcza się wydzielenie nieoznaczonej w ry-
sunku planu drogi wewnętrznej o szerokości 
pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 
minimum 5m; 

§ 17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem MW: 
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1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1) ustala się wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni 
zabudowy – 40%; 

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną 
nowowydzielanych działek budowlanych – co 
najmniej 40%; 

3) ustala się wskaŝniki zaopatrzenia inwestycji 
w miejsca parkingowe zgodnie z § 11 ust. 2  
pkt. 2); 

4) ustala się wyznaczenie miejsc na czasowe 
gromadzenie odpadów. 

3. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) wysokość budynków do sześciu kondygnacji 
nadziemnych z ostatnią kondygnacją w podda-
szu uşytkowym; 

2) ustala się dla głównych brył budynków dachy 
dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachy-
lenia połaci 35° - 45°; 

3) ustala się pokrycie dachów dachówką w kolo-
rze ceglastym; 

4) zakaz stosowania materiałów wykończenio-
wych elewacji typu: siding, blachy faliste i tra-
pezowe. 

4. Dopuszcza się lokalizację: 

1) obiektów małej architektury; 

2) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz 
dojazdów do budynków; 

3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

4) zieleni urządzonej. 

5. Zakazuje się lokalizowania wolnostojących 
budynków garaşowych i gospodarczo-garaşowych. 

6. Terenem działki budowlanej jest obszar  
w granicach linii rozgraniczających. 

7. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się 
dojazd do terenu MW z drogi publicznej oznaczonej 
symbolem 7KDL. 

§ 18. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem U: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabu-
dowy usługowej z wyłączeniem usług słuşących 
obsłudze komunikacji. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1) ustala się wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni 
zabudowy – 45%; 

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – 
co najmniej 25%; 

3) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z ozna-
czeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy okre-
ślonej na rysunku planu; 

4) ustala się wskaŝniki zaopatrzenia inwestycji 
w miejsca parkingowe zgodnie z § 11 ust. 2  
pkt. 3) i 4); 

5) ustala się wyznaczenie miejsc na czasowe 
gromadzenie odpadów. 

3. W zakresie kształtowania zabudowy: 

1) ustala się wolno stojącą formę zabudowy; 

2) ustala się wysokość budynków – do 10m; 

3) ustala się dla głównych brył budynków dachy 
dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachy-
lenia połaci 35o – 45° lub dachy płaskie o kącie 
nachylenia połaci dachowych do 15°; 

4) ustala się pokrycie dachów dwuspadowych lub 
wielospadowych dachówką w kolorze cegla-
stym. 

4. Dopuszcza się lokalizację: 

1) obiektów małej architektury; 

2) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, za-
tok postojowych i parkingów; 

3) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz 
dojazdów do budynków; 

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

5) zieleni urządzonej. 

5. W zakresie podziału działek: 

1) ustala się minimalną powierzchnię działki bu-
dowlanej – 800m2; 

2) ustala się minimalną szerokość krótszego boku 
działki budowlanej – 25m; 

3) ustala się zapewnienie dostępu do wydziela-
nych działek z dróg stanowiących dojazd we-
dług ust. 7. 

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się 
dojazd do terenu U – z terenu dróg publicznych 
oznaczonych symbolami: 5KDL i 7KDL. Warunkiem 
koniecznym do obsługi komunikacyjnej terenu U  
z drogi 7KDL jest uzyskanie zgody zarządcy drogi. 

§ 19. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem U/UO: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabu-
dowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji usług 
oświaty. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1) ustala się wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni 
zabudowy – 40%; 

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – 
co najmniej 40%; 

3) ustala się sytuowanie frontów budynków rów-
nolegle do wskazanych na rysunku planu linii 
zabudowy; 

4) ustala się wskaŝniki zaopatrzenia inwestycji 
w miejsca parkingowe zgodnie z § 11 ust. 2  
pkt. 3) i 4); 
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5) ustala się wyznaczenie miejsc na czasowe 
gromadzenie odpadów. 

3. W zakresie kształtowania zabudowy: 

1) ustala się zabudowę w formie wolnostojącej 
lub w formie zespołu budynków; 

2) ustala się wysokość budynków – do 16m; 

3) ustala się dachy płaskie o kącie nachylenia po-
łaci dachowych do 15°. 

4. Dopuszcza się lokalizację: 

1) obiektów małej architektury; 

2) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, za-
tok postojowych i parkingów; 

3) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz 
dojazdów do budynków; 

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

5) zieleni urządzonej. 

5. W zakresie podziału działek: 

1) ustala się minimalną powierzchnię działki bu-
dowlanej i zabudowanej – 2000m2; 

2) ustala się minimalną szerokość krótszego boku 
działki budowlanej i zabudowanej – 35m; 

3) ustala się zapewnienie dostępu do wydziela-
nych działek z dróg stanowiących dojazd we-
dług ust. 6. 

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się 
dojazd do terenu U/UO – z terenów dróg publicz-
nych oznaczonych symbolami: 5KDL, 6KDL,  
z ul. Bohaterów Westerplatte zlokalizowanej poza 
granicami planu oraz z ciągu pieszo – jezdnego 
oznaczonego symbolem 4KDPJ. 

§ 20. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem UO: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabu-
dowy usług oświaty z dopuszczeniem lokalizacji 
usług sportu i rekreacji. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1) ustala się wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni 
zabudowy i powierzchni utwardzonej – 60%; 

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – 
co najmniej 40%; 

3) ustala się lokalizację miejsc na czasowe gro-
madzenie odpadów. 

3. W zakresie kształtowania zabudowy: 

1) ustala się wysokość budynków – do 16m; 

2) ustala się dachy płaskie o kącie nachylenia po-
łaci dachowych do 15°; 

3) zakazuje się stosowania materiałów wykończe-
niowych elewacji typu: siding, blachy faliste 
i trapezowe. 

4. Dopuszcza się: 

1) dla budynków istniejących: rozbudowę oraz 
nadbudowę w rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego, z zachowaniem parametrów 
zgodnie z ust 3; 

2) lokalizację obiektów małej architektury; 

3) lokalizację urządzeń komunikacji w postaci do-
jazdów, zatok postojowych i parkingów; 

4) lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu 
dojść oraz dojazdów do budynków; 

5) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej; 

6) lokalizację zieleni urządzonej. 

5. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się 
dojazd do terenu UO – z terenów drogi publicznej 
oznaczonej symbolem 7KDL, oraz ciągów pieszo 
jezdnych oznaczonych symbolami: 2KDPJ, 3KDPJ. 

§ 21. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem US: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zabu-
dowy usług sportu i rekreacji. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1) ustala się wskaŝnik dopuszczalnej powierzchni 
zabudowy – 50%; 

2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – 
co najmniej 40%; 

3) ustala się wskaŝniki zaopatrzenia inwestycji  
w miejsca parkingowe zgodnie z § 11 ust. 2  
pkt. 5); 

4) ustala się wyznaczenie miejsc na czasowe 
gromadzenie odpadów. 

3. W zakresie kształtowania zabudowy: 

1) ustala się wysokość budynków – do 12m; 

2) ustala się indywidualne dostosowanie geome-
trii dachu do specyfiki obiektu oraz charakteru 
otoczenia; 

3) zakazuje się stosowanie materiałów wykończe-
niowych elewacji typu: siding, blachy faliste 
i trapezowe. 

4. Dopuszcza się lokalizację: 

1) obiektów małej architektury i ciągów pieszo – 
rowerowych; 

2) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, za-
tok postojowych i parkingów; 

3) niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz 
dojazdów do budynków; 

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

5) zieleni urządzonej. 

5. Terenem działki budowlanej jest obszar  
w granicach linii rozgraniczających. 

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się 
dojazd do terenu US - z terenu dróg publicznych 
oznaczonych symbolami: 2KDL i 5KDL. 
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§ 22. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem ZD: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu - ogrody 
działkowe. 

2. Ustala się lokalizację miejsc na czasowe gro-
madzenie odpadów. 

3. Dopuszcza się obiekty budowlane związane 
z funkcją terenu oraz: 

1) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej; 

2) lokalizację obiektów małej architektury; 

3) lokalizację ciągów pieszych. 

4. W zakresie obsługi komunikacji ustala się do-
jazd do terenu ZD – z drogi publicznej powiatowej 
oznaczonej symbolem 2KDG oraz z ulicy Şwirowej 
znajdującej się poza granicami planu poprzez teren 
1ZP. 

§ 23. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1ZP: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zieleni 
urządzonej. 

2. Dopuszcza się lokalizację: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) obiektów małej architektury; 

3) urządzeń komunikacji w postaci dojazdów, za-
tok postojowych i parkingów, poszerzenia ulicy. 

3. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się 
dojazd do terenu 1ZP – z terenu drogi publicznej 
oznaczonej symbolem 2KDG oraz z ulicy Şwirowej 
znajdującej się poza granicami planu. 

§ 24. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 2ZP, 4ZP, 6ZP: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zieleni 
urządzonej. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1) ustala się komponowaną zieleń wysoką i śre-
dniowysoką; 

2) zakazuje się zabudowy kubaturowej z wyłącze-
niem urządzeń telekomunikacyjnych. 

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) obiektów małej architektury; 

2) urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) podziemnych sieci infrastruktury technicznej; 

4) ciągów pieszych i rowerowych oraz tereno-
wych urządzeń sportowo – wypoczynkowych,  
w tym ścieşek zdrowia. 

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się 
dojazd do terenów: 

1) 2ZP – z terenu drogi publicznej oznaczonej 
symbolem 1KDL; 

2) 4ZP – z terenu drogi publicznej oznaczonej 
symbolem 2KDL; 

3) 6ZP – z terenu drogi publicznej oznaczonej 
symbolem 5KDL. 

§ 25. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 3ZP i 5ZP: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele zieleni 
urządzonej. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu: 

1) ustala się lokalizację zbiornika retencyjnego 
o powierzchni nie mniejszej 1,7ha na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 3ZP; 

2) ustala się komponowaną zieleń wysoką i śre-
dniowysoką; 

3) zakazuje się zabudowy kubaturowej z wyłącze-
niem urządzeń telekomunikacyjnych. 

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) obiektów małej architektury; 

2) zbiorników retencyjnych na terenie oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem 5ZP; 

3) urządzeń infrastruktury technicznej; 

4) podziemnych sieci infrastruktury technicznej; 

5) ciągów pieszych i rowerowych oraz tereno-
wych urządzeń sportowo-wypoczynkowych. 

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się 
dojazd do terenów: 

1) 3ZP – z terenu drogi publicznej oznaczonej 
symbolem 1KDL i 2KDL; 

2) 5ZP – z terenu drogi publicznej oznaczonej 
symbolem 2KDL i 5KDL. 

§ 26. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1KDP, 2KDP: 

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele cią-
gów pieszych. 

2. Ustala się szerokość pasa drogowego w li-
niach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem pla-
nu. 

3. Dopuszcza się: 

1) lokalizację obiektów małej architektury; 

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

§ 27. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1KDPJ, 2KDPJ, 3KDPJ i 4KDPJ: 

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele cią-
gów pieszo jezdnych. 

2. Ustala się szerokość pasa drogowego 
w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem 
planu. 

3. Dopuszcza się: 

1) lokalizację obiektów małej architektury; 

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
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3) zieleń urządzoną. 

§ 28. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 1KDG: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele drogi 
publicznej powiatowej klasy głównej. 

2. Ustala się szerokość pasa drogowego w li-
niach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem pla-
nu. 

3. Ustala się lokalizację ścieşki rowerowej. 

4. Dopuszcza się: 

1) budowę torowiska tramwajowego; 

2) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej; 

§ 29. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 2KDG: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele drogi 
publicznej powiatowej klasy głównej. 

2. Ustala się szerokość pasa drogowego w li-
niach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem pla-
nu. 

3. Dopuszcza się: 

1) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej; 

2) lokalizację ścieşek rowerowych. 

§ 30. Na terenach oznaczonych symbolami: 
1KDL, 2KDL, 5KDL, 6KDL: 

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele dróg 
publicznych gminnych klasy lokalnej. 

2. Ustala się szerokość pasa drogowego w li-
niach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem pla-
nu. 

3. Dopuszcza się: 

1) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej; 

2) lokalizację ścieşek rowerowych; 

3) zieleń urządzoną. 

§ 31. Na terenach oznaczonych symbolami: 
3KDL, 4KDL, 7KDL: 

1. Ustala się przeznaczenie terenów na cele dróg 
publicznych gminnych klasy lokalnej. 

2. Ustala się szerokość pasa drogowego w li-
niach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem pla-
nu. 

3. Dopuszcza się: 

1) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej; 

2) zieleń urządzoną. 

§ 32. Na terenie oznaczonym symbolem IT: 

1. Ustala się przeznaczenie terenu na cele pasa 
technicznego infrastruktury. 

2. Ustala się pas techniczny o szerokości 5,5m. 

3. Ustala się prowadzenie podziemnych sieci in-
frastruktury technicznej. 

4. Dopuszcza się zagospodarowanie powierzchni 
terenu zielenią niską. 

Rozdział 4 

Postanowienia końcowe 

§ 33. Ustala się, dla wszystkich terenów wyzna-
czonych w planie, stawkę procentową stanowiącą 
podstawę do określenia jednorazowej opłaty 
w związku ze zbyciem przez właściciela albo uşyt-
kownika wieczystego nieruchomości, której wartość 
wzrosła w związku z uchwaleniem planu, w wysoko-
ści 30%. 

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

§ 35. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi 
w şycie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia. 

 Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sibińska 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XVII/141/2011 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 sierpnia 2011r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XVII/141/2011 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 sierpnia 2011r. 
 

ROZTRZYGNIĘCIE 
 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego w 
rejonie ulic: Żwirowej, Hipolita Cegielskiego, Gen. 
Józefa Dowbora – Muśnickiego, Stanisława Tacza-

ka i Błotnej. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga co następu-
je: 

1. Do projektu planu nie wniesiono uwag w try-
bie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XVII/141/2011 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. 
 

ROZTRZYGNIĘCIE 
 o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych doty-
czy obszaru położonego w rejonie ulic: Żwirowej, 
Hipolita Cegielskiego, Gen. Józefa Dowbora – Mu-

śnickiego, Stanisława Taczaka i Błotnej. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga co następu-
je: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej słuşące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7, ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) 
zadania własne gminy. 

1) przewiduje się budowę dróg publicznych: 

a) na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 2KDL szacunkowy koszt  
167 500zł, 

b) na fragmencie terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 3KDL szacunkowy 
koszt 15 000zł. 

2) nie przewiduje się budowy sieci infrastruktury 
technicznej stanowiących zadania własne gmi-
ny. 

2. Koszty przewidziane na realizację inwestycji 
mogą ulegać zmianie w zaleşności od aktualnych 
stawek rynkowych i zastosowanej technologii. 

3. Nabycie gruntów pod drogami moşe zostać 
zrealizowane drogą zamiany na inny grunt o zrów-
nowaşonej wartości. 

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

1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, w tym m. in. 
ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo zamówień 
publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, 
ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą Prawo 
ochrony środowiska. 

2. Sposób realizacji inwestycji moşe ulegać mo-
dyfikacji wraz z dokonującym się postępem tech-
niczno – technologicznym, zgodnie z zasadą stoso-
wania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi 
naruszenie ustaleń planu. 

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infra-
struktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 
będzie przedmiotem zainteresowanych stron. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


