UCHWAŁA NR LXII/767/2018
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kobylogórską i Kanałem Ulgi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(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, poz. 1073 ze zm.),
w związku z uchwałą XLI/491/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kobylogórską
i Kanałem Ulgi, Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Stwierdza się, iż ustalenia niniejszego planu, nie naruszają ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.,
uchwalonego uchwałą nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca
2003 r., zmienionego: uchwałą nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
30 sierpnia 2006 r., uchwałą nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
25 listopada 2009 r., 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 pomiędzy ul. Kobylogórską i Kanałem Ulgi, zwany dalej „planem”,
w granicach określonych na rysunku planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu, stanowiące
załącznik nr 2;
3) 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, stanowiące załącznik nr 3.
4.
Plan obejmuje obszar opowierzchni 3,64 ha, położony na południe od Kanału
Ulgi, u zbiegu ul. Kobylogórskiej i wału przeciwpowodziowego, w granicach określonych na
rysunku planu.
5. W planie nie określa się:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – ze względu
na brak takich przestrzeni w obszarze planu;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas
ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz
planach zagospodarowania przestrzennego województwa - ze względu na brak takich
terenów, obszarów;
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3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
- z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach lub stropodach głównych brył budynków
o spadku do 12°;
2) dominancie – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, który ze względu na
lokalizację, gabaryty lub formę architektoniczną wyróżnia się w stosunku do otaczającej
przestrzeni;
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – linia, której nie może przekroczyć żaden nadziemny
element budynku lub wiaty;
4) obowiązującej linii zabudowy – linia, na której ustala się usytuowanie lica ściany
zewnętrznej budynków; linia ta nie dotyczy usytuowania poza nią obiektów w całości
zlokalizowanych w odległości co najmniej 30 m od obowiązującej linii zabudowy;
5) powierzchni zabudowy - powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie
wykończonym, wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na
powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów
budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu; powierzchni
elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków,
markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
6) terenie – oznaczona symbolem literowym część obszaru objętego planem, o określonym
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczona na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi
tereny
o różnym
przeznaczeniu
lub
różnych
zasadach
zagospodarowania.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi
ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające
zagospodarowania;

tereny

o różnym

przeznaczeniu

lub

różnych

zasadach

3) przeznaczenie terenów;
4) obowiązująca linia zabudowy;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy;
6) wielkości wymiarowe [m].
2. Na rysunku planu oznaczono następujące elementy informacyjne:
1) granica pasa terenu o szerokości 50 m od stopy wału.
2) dominanta przestrzenna;
3) budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków;
3. Położenie linii rozgraniczających i linii zabudowy w miejscach, które nie zostały
zwymiarowane na rysunku planu należy ustalać poprzez odczyt rysunku planu.
Rozdział 2.
Ustalenia ogólne
§ 4. Ustala się następujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku
planu:
1) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy usługowej
– oznaczony symbolem P,U;
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2) teren urządzeń melioracji wodnych – oznaczony symbolem Wm.
§ 5. Wzakresie zasad ochrony ikształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się lokalizację budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku
planu;
2) dopuszcza się zabudowę bezpośrednio na granicy działki lub w odległości 1,5 m od
granicy działki budowlanej, z uwzględnieniem pkt 1;
§ 6. W zakresie kolorystyki obiektów budowlanych ustala się:
1) zastosowanie kolorystyki w odcieniach: szarości, bieli, beży lub brązu;
2) zastosowanie kolorystyki indywidualnej na powierzchni nie większej niż 20% powierzchni
elewacji budynku;
3) zastosowanie naturalnych barw w przypadku użycia materiałów budowlanych takich jak:
drewno, kamień naturalny, stal nierdzewna, żeliwo, miedź, szkło niebarwione.
§ 7. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) w granicach planu nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz
nie występują obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
wału przeciwpowodziowego;
2) na rysunku planu zaznaczono zasięg terenów w odległości 50 m od stopy wału, dla
którego występują ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) dopuszcza się zaopatrzenie w energię z indywidualnych instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii, za wyjątkiem instalacji wykorzystujących energię otrzymywaną
z wiatru, biogazów i biopłynów lub wykorzystujących ciepło ziemi,
4) tereny objęte planem nie podlegają ochronie przed hałasem w rozumieniu przepisów
o ochronie środowiska, przy czym w zakresie zabudowy usługowej ustala się wyłącznie
funkcje usługowe nie podlegające ochronie przed hałasem;
5) gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności z prawem
miejscowym normującym utrzymanie czystości i porządku w gminie;
6) na terenie P,U należy zapewnić oczyszczenie wód opadowych i roztopowych
z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
7) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem,
odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów.
8) zakazuje się lokalizowania turbin wiatrowych;
§ 8. 1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się zasady ochrony
dla budynku ujętego w gminnej ewidencji zabytków, określone w ustaleniach szczegółowych
dla terenu P,U;
2. W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku
prowadzenia prac budowlanych i ziemnych mają zastosowanie przepisy odrębne.

podczas

§ 9. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości
objętych planem ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych 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 przyległego pasa drogowego 90°
z dopuszczalną tolerancją 20°.
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2. W granicach planu nie występują obszary wymagające przeprowadzenia scaleń
i podziałów nieruchomości.
§ 10. 1. Wzakresie minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych
obowiązują ustalenia szczegółowe dla terenów;
2. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie dotyczy działek
wydzielanych dla potrzeb urządzeń technicznych i infrastruktury technicznej oraz dla
poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
§ 11. Wzakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i parkowania pojazdów:
1) nakazuje się zapewnienie w granicach terenu i własnej działki budowlanej odpowiedniej
ilości miejsc parkingowych;
2) ustala się wskaźniki minimalnej ilości miejsc do parkowania, o których mowa w pkt 1:
a) dla obiektów produkcyjnych - nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte
200 m² powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych,
b) dla zabudowy usługowej, w tym dla biur i administracji - nie mniej niż 3 miejsca
parkingowe na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych,
c) dla składów i magazynów - nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte
200 m² powierzchni magazynowej,
d) ustala się lokalizację co najmniej 10 miejsc parkingowych dla rowerów.
e) minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych
w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) miejsca parkingowe, o których mowa w pkt 2, lit a, b, c należy realizować w formie
stanowisk postojowych, placów parkingowych lub garaży wbudowanych w bryły
budynków.
§ 12. 1. W
technicznej:

zakresie

modernizacji,

rozbudowy

i budowy

systemów

infrastruktury

1) dopuszcza się lokalizowanie sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej;
3) sieci wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci
telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody dopuszcza się
wyłącznie jako podziemne lub usytuowane w korytarzach technologicznych;
4) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy realizować
z uwzględnieniem zachowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych
w ustaleniach szczegółowych;
2. Ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
3. Ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych i przemysłowych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4. W zakresie wód opadowych i roztopowych:
1) ustala się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie;
2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych lub
do sieci kanalizacji deszczowej w ilości, która nie może być zagospodarowana na
własnym terenie ze względu na warunki gruntowo – wodne;
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3) ustala się lokalizację urządzeń służących do podczyszczenia ścieków przemysłowych
oraz wód opadowych i roztopowych na terenie P,U.
5. Ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;
6. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:
1) dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną z miejskiej sieci ciepłowniczej,
2) dopuszcza się wykorzystanie energii cieplnej powstałej w produkcyjnych procesach
technologicznych oraz ze słonecznych systemów grzewczych, o których mowa w § 7;
7. W zakresie zasilania w energię elektryczną:
1) dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną
usytuowanych w granicach oraz poza granicami planu,

ze

stacji

transformatorowych

2) dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną z systemów fotowoltaicznych o których
mowa w § 7.
8. w zakresie obsługi telekomunikacyjnej:
1) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną z sieci telekomunikacyjnej;
2) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną z sieci bezprzewodowej za pośrednictwem
nadawczo - odbiorczych urządzeń telekomunikacyjnych;
3) dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, zgodnie z przepisami
odrębnymi.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe
§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P,U ustala się
przeznaczenie: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy
usługowej.
2. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem
terenów produkcyjnych, w tym: budynków biurowych, budynków socjalnych, portierni,
parkingów naziemnych, dojść i dojazdów;
3. W zakresie
parametrów
i wskaźników
zagospodarowania terenu, ustala się:

kształtowania

zabudowy

oraz

1) sytuowanie zabudowy zgodnie z obowiązującą lub nieprzekraczalną linią zabudowy
określonymi na rysunku planu;
2) udział procentowy powierzchni zabudowy nie większy niż 55 % powierzchni działki lub
terenu;
3) intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,1 i nie większą niż 1,5;
4) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 15 % powierzchni
działki lub terenu;
5) wysokość budynków i budowli maksymalnie 10 m do najwyższego gzymsu/okapu, za
wyjątkiem dominanty, oznaczonej na rysunku planu, dla której ustala się wysokość
maksymalnie 40 m;
6) dachy płaskie; warunek nie dotyczy doświetli,
7) zakaz blachy falistej i trapezowej na elewacji,
8) wskaźniki miejsc parkingowych zgodnie z § 11.
4. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na 3000 m².
5. Ustala się dojazd z ulicy Kobylogórskiej, zlokalizowanej poza granicami opracowania.
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6. Zasady ochrony obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków nr GEZ/BUD/11
360;12 – budynku zlokalizowanego przy ul. Kobylogórskiej 2, oznaczonego na rysunku
planu:
1) ustala się zachowanie cech historycznych budynku m.in. skali, geometrii i sposobu
pokrycia dachu, kompozycji elewacji, detalu architektonicznego;
2) ustala się zachowanie dominanty wysokościowej – komina fabrycznego;
3) zakazuje się rozbudowy, nadbudowy.
§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Wm ustala się
przeznaczenie: teren urządzeń melioracji wodnych – dostęp do wału przeciwpowodziowego.
2. Ustala się funkcję dopuszczoną: ciąg pieszo – rowerowy.
3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się zakaz lokalizacji budynków.
4. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na 500 m².
5. Ustala się dojazd od strony terenu zlokalizowanego poza granicami planu.
Rozdział 4.
Stawka procentowa
§ 15. Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu w wysokości 30%.
Rozdział 5.
Przepisy końcowe
§ 16. W części odnoszącej się do obszaru objętego planem traci moc uchwała
nr LVII/638/2013 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru
położonego pomiędzy ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem Ulgi.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
§ 18. 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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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/767/2018
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 pomiędzy
ul. Kobylogórską i Kanałem Ulgi
Na
podstawie
art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia
23 marca
2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017, 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
23 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
pomiędzy ul. Kobylogórską i Kanałem Ulgi.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/767/2018
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 miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy
ul. Kobylogórską i Kanałem Ulgi
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.
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) zadania własne gminy.
§ 2.
Plan nie wywołuje skutków finansowych w zakresie realizacji sieci
infrastruktury technicznej. Nie wystąpi konieczność wykupu gruntów na cele publiczne.
W związku z powyższym, Rada Miasta Gorzowa Wlkp. nie ma obowiązku ustalania
sposobów realizacji inwestycji.
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