
UCHWAŁA NR LXII/768/2018
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy ul. Okrzei

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), 
w związku z uchwałą Nr L/570/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2017 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy ul. Okrzei, Rada Miasta 
Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Stwierdza się, że niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp., przyjętego uchwałą Nr XII/131/2003 z dnia 18.06.2003 r. 
zmienionego: uchwałą nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 
2006 roku, uchwałą nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 
2009 roku, uchwałą nr LXXVI/857/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 
2014 r., oraz uchwałą nr XVII/175/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 
2015 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 
dla obszaru położonego przy ul. Okrzei, zwany dalej „planem”.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego 
do publicznego wglądu projektu planu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania.

4. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 0,2 ha, a jego granice zostały 
przedstawione na rysunku planu.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi 
ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania;

3) przeznaczenia terenów oznaczone symbolem literowym;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) wielkości wymiarowe [m].

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie wymienione w ust. 1 mają 
charakter informacyjny.
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3. Położenie linii rozgraniczających i linii zabudowy w miejscach, które nie zostały 
zwymiarowane na rysunku planu należy ustalać poprzez odczyt rysunku planu.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może 
przekroczyć żaden nadziemny element budynku lub wiaty. Linie zabudowy nie dotyczą 
obiektów małej architektury, ogrodzeń, obiektów infrastruktury technicznej, a także 
obiektów budowlanych lub ich części, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu 
terenu;

2) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem o określonym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony liniami rozgraniczającymi 
i oznaczony symbolem literowym;

3) miejsce do parkowania – należy przez to rozumieć stanowisko postojowe.

§ 4. Na obszarze objętym planem nie określa się:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów  górniczych, a także obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów 
priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa – ze względu na brak takich terenów, obszarów;

2) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze 
względu na brak występowania uwarunkowań powodujących konieczność scalenia lub 
podziałów nieruchomości w celu realizacji ustaleń planu;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
– z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 5. Ustala się następujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczony symbolem MN;

2) teren drogi publicznej klasy lokalnej – oznaczony symbolem KDL.

§ 6. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunku 
planu;

2) zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych;

3) dopuszcza się zabudowę bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy 
z sąsiednią działką budowlaną, z uwzględnieniem pkt 1.

§ 7. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) nakazuje się, aby poziom emisji zanieczyszczeń o charakterze substancji i energii 
spełniał wymagania wynikające z przepisów odrębnych;

2) gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności z prawem 
miejscowym normującym utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta;

3) w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów hałasu, o których mowa w przepisach prawa 
o ochronie środowiska:

- teren MN należy pod względem akustycznym do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;

- teren KDL nie jest objęty ochroną przed hałasem zgodnie z przepisami odrębnymi;
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4) obszar objęty planem znajduje się w granicach strefy ochronnej komunalnego ujęcia 
wody w miejscowości Gorzów Wielkopolski ujęcie „Centralne”, dla której mają 
zastosowanie przepisy odrębne.

§ 8. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazu 
kulturowego w przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku podczas 
prowadzenia prac budowlanych i ziemnych mają zastosowanie przepisy odrębne.

§ 9. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
zakazuje się lokalizowania w przestrzeni publicznej tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych.

§ 10. Wyznacza się teren KDL jako teren rozmieszczenia inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym w granicach określonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

§ 11. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 
objętych planem ustala się następujące parametry działek uzyskanych w wyniku scalania 
i podziału nieruchomości:

1) minimalna szerokość frontu działki nie mniejsza niż 2 m;

2) powierzchnia działek nie mniejsza niż 2 m2;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do osi przyległego pasa drogowego 90° 
z dopuszczalną tolerancją 20°.

§ 12. 1. W zakresie minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych 
obowiązują ustalenia szczegółowe dla terenów.

2. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych nie dotyczy działek 
wydzielanych dla potrzeb urządzeń technicznych i infrastruktury technicznej oraz dla 
poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

§ 13. W zakresie obsługi komunikacyjnej:

1) ustala się utrzymanie powiązań komunikacyjnych terenu objętego planem z zewnętrznym 
układem dróg publicznych i wewnętrznych;

2) ustala się obsługę komunikacyjną terenu objętego planem z drogi publicznej przyległej 
lub za pośrednictwem drogi wewnętrznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) nakazuje się na każdej z działek zapewnić nie mniej niż 2 miejsca do parkowania dla 
samochodu osobowego na 1 budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej;

4) minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych 
w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 14. W zakresie obsługi infrastrukturalnej:

1) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę oraz likwidację istniejących obiektów 
infrastruktury technicznej;

3) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

5) w zakresie odprowadzania wód deszczowych i roztopowych:

a) ustala się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do gruntu, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem lit. b),
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b) dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji 
deszczowej wyłącznie w tej ilości, która nie może być zagospodarowana na działce ze 
względu na warunki gruntowo-wodne;

6) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z indywidualnych instalacji 
wykorzystujących odnawialne źródła energii, za wyjątkiem instalacji wykorzystujących 
energię otrzymywaną z wiatru, biogazów i biopłynów lub wykorzystujących ciepło 
ziemi,

c) nakazuje się realizować nowe linie elektroenergetyczne jako linie podziemne,

8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:

a) ustala się zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych, w tym 
wykorzystujących odnawialne źródła energii, za wyjątkiem instalacji wykorzystujących 
energię otrzymywaną z wiatru, biogazów i biopłynów lub wykorzystujących ciepło 
ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną z sieci ciepłowniczej;

9) w zakresie zaopatrzenia w usługi teletechniczne:

a) ustala się zaopatrzenie w usługi teletechniczne z sieci teletechnicznej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie w usługi teletechniczne ze źródeł indywidualnych.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN ustala się 
przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

2) ustala się powierzchnię zabudowy – maksymalnie 35% powierzchni działki;

3) ustala się powierzchnię biologicznie czynną – minimalnie 30% powierzchni działki;

4) ustala się intensywność zabudowy – od 0 do 0,7;

5) ustala się wysokość zabudowy – do 2 kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,5 m;

6) w zakresie kształtowania kolorystyki elewacji budynków ustala się zastosowanie 
kolorystyki w odcieniach: brązu, beży, szarości lub bieli;

7) ustala się dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 25° 
do 45°, kryte  dachówką lub blachodachówką w odcieniach koloru czerwonego, 
brązowego lub szarego. Wymagania geometrii dachu nie dotyczą połaci dachowych nad 
lukarnami, wykuszami, tarasami oraz wejściami;

8) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych;

9) dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, remont oraz docieplenie części istniejącego 
budynku mieszkalnego wykraczającego poza nieprzekraczalną linię zabudowy.

3. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na 800 m2.
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§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL ustala się 
przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy lokalnej.

2. Dla terenu KDL, przeznaczonego na fragment pasa drogowego ulicy Dowbora-
Muśnickiego, ustala się zmienną szerokość terenu pasa drogowego zgodnie z rysunkiem 
planu.

3. Na terenie KDL dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 3.
Ustalenia końcowe

§ 17. Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu w wysokości 30%.

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

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

 

Przewodniczący Rady Miasta

Sebastian Pieńkowski
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA GORZOWA WLKP.

 DLA OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY UL. OKRZEI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXII/768/2018

Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

granice obszaru objętego planem

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

nieprzekraczalne linie zabudowy

Przeznaczenie terenów:

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

teren drogi publicznej klasy lokalnej

LEGENDA

Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/768/2018

Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy ul. Okrzei

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Miasta 
Gorzowa Wlkp. rozstrzyga, co następuje:

Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym 
nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego przy 
ul. Okrzei.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/768/2018

Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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 do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego przy ul. Okrzei

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 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 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zadania własne gminy.

1) Przewiduje się budowę drogi publicznej o powierzchni 43,5 m2, oznaczonej na rysunku 
planu jako KDL – teren drogi publicznej klasy średniej, której szacunkowy koszt 
realizacji wynosi 48.300,00 zł netto,

2. Koszty przewidziane na realizację inwestycji mogą ulegać zmianie w zależności od 
rozwiązań ostatecznego projektu technicznego, aktualnych stawek rynkowych 
i zastosowanej technologii. Prawdopodobnie obszar KDL zostanie wykorzystany na 
poszerzenie lub korektę przebiegu pasa drogowego istniejącego układu komunikacyjnego 
przy skrzyżowaniu dróg gminnych. (prognoza nie zakłada na tym obszarze KDL przebiegu 
sieci w, ks, kd).

3. Nabycie gruntów pod drogę KDL – 43,5 m2 może zostać zrealizowane, za zgodą stron 
umowy, drogą wykupu lub zamiany na inny grunt o równoważnej wartości. Prognoza 
finansowa zakłada wykup gruntu w okresie do 2023 r - koszt odszkodowania oszacowano na 
8.270,00 zł netto.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1.

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

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

3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionej 
w §1 będzie przedmiotem zainteresowanych stron.

§ 3. Prognoza finansowa zakłada realizację drogi KDL do 2023 roku, w zależności od 
posiadanych na ten cel przez miasto Gorzów Wlkp. środków finansowych, zgodnie 
z budżetem i uchwalonym wieloletnim planem inwestycyjnym. Prognoza nie ustala 
szczegółowego harmonogramu etapów realizacji tej inwestycji.
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