
Uchwała Nr LXXIX/448/98 
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. 

z dnia 10 czerwca 1998r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obszarze miasta Gorzowa Wlkp. 
 

(Gorzów Wlkp., 30 kwietnia 1998 r.) 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym 
(tekst jednolity DZ.U. Nr 13 poz.74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89 poz. 415 z późniejszymi zmianami) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
 
Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nowoprojektowanego odcinka 
obwodnicowej trasy drogowej łączącego ulice Podmiejską z Bierzarina w Gorzowie Wlkp., składający 
sie z ustaleń zawartych w § 2 oraz rysunku w skali 1:1000 stanowiącego załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
 
W obrębie terenu oznaczonego symbolem „G”. 
1. Ustala sie: 

1) przebieg trasy drogowej wraz ze skrzyżowaniem typu „rondo” z ul. Podmiejska 
2) linie rozgraniczenia terenu wyznaczone w rysunku planu, 
3) docelową klasę techniczną drogi („G” ulica główna) o dwóch jezdniach, 
4) wymóg: 

a) bezkolizyjnego skrzyżowania (w drugim poziomie) z torami bocznic kolejowych w formie 
wiaduktu kolejowo- drogowego, 

b) wykonania kanalizacji deszczowej na całym odcinku trasy, 
c) zapewnienia niezbędnych warunków dla prowadzenia komunikacji autobusowej, 
d) likwidacji i odtworzenia (poza obrębem terenu) istniejących zbiorników wyrównawczych wody 

technologicznej EC na warunkach użytkownika tych 
e) zbiorników, 
f) odtworzenia kolidującego odcinka rurociągu przesyłowego popioły z EC na warunkach 

użytkownika rurociągu, 
g) likwidacji zabudowy w obrębie skrzyżowania z ul. Podmiejska, 

5) obsługę komunikacyjną terenów przyległych do drogi (dojazdy) wyłącznie za pośrednictwem 
skrzyżowań i wyłączeń zbiorczych, 

6) zakaz wszelkiej zabudowy za wyjątkiem przystanków autobusowych. 
2. Dopuszcza sie: 

1) Realizacje w I- szym etapie jednej jezdni o szerokości 7,00 m, 
2) Wbudowania innych systemów infrastruktury technicznej. 

 
§ 3 

 
Traci moc uchwała Nr LXVI/448/94 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 kwietnia 1994 r. w 
sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 



(Dziennik Urzędowy Województwa Gorzowskiego Nr 8 poz. 59 z dnia 30 maja 1994r) w części 
dotyczącej terenu objętego niniejsza uchwałą. 
 

§ 4 
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art.36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym ustala sie jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 
0%. 
 

§ 5 
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza sie Zarządowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Gorzowskiego. 
 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
( – ) 

dr Jan Korol 


