UCHWAŁA NR LXIX/868/2018
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na zachód od ul. Dobrej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1, art. 29 oraz
art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz.1073 ze zm.), w związku z uchwałą L/576/2017 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 na zachód od ul. Dobrej, Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 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 na zachód od ul. Dobrej, zwany dalej „planem”,
w granicach określonych na rysunku planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik nr 1 - stanowiący część graficzną, zwany „rysunkiem planu”, opracowany
w skali 1:1000,
2) załącznik nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do
projektu planu,
3) załącznik nr 3 - stanowiący 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.
4. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
5. Plan obejmuje obszar o powierzchni 35,57 ha
6. W planie nie określa się:
1) 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 planie
zagospodarowania przestrzennego województwa - ze względu na brak takich terenów,
obszarów;
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2) 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) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może
przekroczyć żaden nadziemny element obiektu budowlanego, za wyjątkiem infrastruktury
technicznej, małej architektury, wiat, altan śmietnikowych, ogrodzenia;
3) obsłudze logistycznej – należy przez to rozumieć czynność
z załadunkiem i wyładunkiem oraz oczekiwaniem pojazdu na
i wyładunek;

związaną
załadunek

4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez
budynek w stanie wykończonym, wyznaczoną 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;
5) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem, o określonym
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczona na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi
tereny
o różnym
przeznaczeniu
lub
różnych
zasadach
zagospodarowania, oznaczoną symbolem cyfrowo - literowym lub literowym;
6) pasie zieleni – należy przez to rozumieć pas zwartej zieleni wielopiętrowej, w tym
wysokiej, oddzielający funkcjonalnie i optycznie tereny sąsiednie; minimalna szerokość
pasa zieleni, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
7) parkingu w zieleni – należy przez to rozumieć obszar obejmujący parking naziemny,
w którym każde 5 stanowisk postojowych dla samochodów przedzielone jest zielenią
wysoką.
§ 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

sposobach

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) przeznaczenie terenów;
5) stanowisko archeologiczne;
6) wielkości wymiarowe [m];
7) obszar lokalizacji pasa zieleni;
8) korytarz techniczny linii elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110 kV;
2. Pozostałe oznaczenia rysunku planu, są oznaczeniami informacyjnymi.
3. Położenie linii rozgraniczających i linii zabudowy w miejscach, które nie zostały
zwymiarowane na rysunku planu należy ustalać poprzez odczyt rysunku planu.
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Rozdział 2.
Ustalenia ogólne
§ 4. Ustala się następujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku
planu:
1) tereny zabudowy usługowej – oznaczone symbolami 1U, 2U, 3U, 4U;
2) teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej – oznaczony symbolem ZP,IT;
3) teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy usługowej – oznaczony symbolem R/U;
4) teren drogi głównej – oznaczonej symbolem KDG;
5) teren drogi dojazdowej – oznaczonej symbolem – KDD;
6) teren drogi wewnętrznej – oznaczonej symbolem – KDW.
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) wskazuje się, wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia
110 kV korytarz techniczny o łącznej szerokości 22 m, w którym występują ograniczenia
w zabudowie i użytkowaniu terenu, wynikające z przepisów odrębnych;
2) w przypadku łącznego zagospodarowania działek, dopuszcza się lokalizację zabudowy
bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy działki,
z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych;
3) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;
§ 6. W zakresie kolorystyki budynków:
1) ustala się zastosowanie kolorystyki w odcieniach: szarości, bieli, beży lub brązu;
2) dopuszcza się zastosowanie kolorystyki indywidualnej na powierzchni nie większej niż
20% powierzchni elewacji budynku;
3) ustala się zastosowanie naturalnych barw w przypadku użycia materiałów budowlanych
takich jak: drewno, kamień naturalny, cegła, stal nierdzewna, żeliwo, miedź, szkło
niebarwione.
§ 7. Wzakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
ustala się:
1) na terenach dróg publicznych zastosowanie spójnego rozwiązania elementów
wyposażenia, takich jak obiekty małej architektury, nawierzchnie ciągów pieszych.
2) zapewnienie dostępności terenów osobom o różnym stopniu niepełnosprawności
poprzez likwidację i nie wprowadzanie barier technicznych i architektonicznych;
§ 8. Wzakresie zasad ochrony środowiska, przyrody oraz ochrony i kształtowania
krajobrazu:
1) ustala się gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) ustala się oczyszczenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni narażonych
na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi, 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;
4) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, z wyłączeniem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg
publicznych;
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5) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem
i unieszkodliwianiem odpadów;
§ 9. 1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obejmuje się ochroną
zabytek archeologiczny – stanowisko archeologiczne nr 134, AZP 45-11/35 zarejestrowany
ślad osadnictwa – pradzieje, wskazany na rysunku planu;
2. W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku
prowadzenia prac budowlanych i ziemnych mają zastosowanie przepisy odrębne.

podczas

§ 10. 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°.
2. W granicach planu nie występują obszary wymagające przeprowadzenia scaleń
i podziałów nieruchomości.
§ 11. 1. Wzakresie minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych
obowiązują ustalenia szczegółowe dla terenów;
2. Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie dotyczy działek
wydzielanych na potrzeby lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów
oraz dla poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej;
§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
iparkowania pojazdów:
1) ustala się zapewnienie w granicach
odpowiedniej ilości miejsc parkingowych;

terenu

i własnej

działki

budowlanej

2) ustala się lokalizację miejsc do obsługi logistycznej w granicach terenu i własnej działki
budowlanej;
3) ustala się wskaźniki minimalnej ilości miejsc do parkowania, o których mowa
w pkt 1:
a) dla zabudowy usługowej, w tym dla biur i administracji - nie mniej niż 3 miejsca
parkingowe na każde rozpoczęte 100 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych,
b) dla zabudowy magazynowej - nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każde rozpoczęte
200 m² powierzchni magazynowej,
c) jeżeli ogólna liczba miejsc wynosi więcej niż 6, ustala się minimalną liczbę miejsc
przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową min. 2%
ogólnej liczby miejsc, lecz nie mniej niż jedno stanowisko,
d) co najmniej 5 miejsc parkingowych dla rowerów,
4) miejsca parkingowe, o których mowa w pkt 3, lit a, b, należy realizować w formie
parkingów w zieleni.
§ 13. 1. W
technicznej:

zakresie

modernizacji,

rozbudowy

i budowy

systemów

infrastruktury

1) dopuszcza się lokalizowanie sieci uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
2) dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej;
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3) projektowane sieci 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 bytowych 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;
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się zaopatrzenie 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 procesach technologicznych
oraz ze słonecznych systemów grzewczych o których mowa w § 8, o mocy nie większej
niż 100kW;
7. W zakresie zasilania w energię elektryczną:
1) dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, w tym ze
stacji transformatorowych;
2) dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną ze źródeł energii odnawialnej,
o których mowa w § 8, pkt 3).
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.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe
§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:1U, 2U, 3U, 4U ustala się
przeznaczenie: teren zabudowy usługowej.
2. W ramach zabudowy usługowej ustala się usługi biurowe, usługi handlu o powierzchni
sprzedaży do 2000 m², usługi transportowe, usługi magazynowania, usługi rzemiosła.
3. W zakresie
parametrów
i wskaźników
zagospodarowania terenu, ustala się:

kształtowania

zabudowy

oraz

1) sytuowanie zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na
rysunku planu z uwzględnieniem pkt. 2 i 3;
2) usytuowanie budynków na terenie oznaczonym symbolem 1U od strony Trasy Zgody
równolegle lub prostopadle do nieprzekraczalnej linii zabudowy;
3) udział procentowy powierzchni zabudowy maksymalnie 60 % powierzchni działki;
4) intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,1 i nie większą niż 1,5;
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5) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 15 % powierzchni
działki;
6) wysokość budynków
technologicznych;

i budowli

maksymalnie

12 m;

z wyłączeniem

obiektów

7) dachy płaskie;
8) zakaz stosowania blachy falistej i trapezowej na elewacji;
9) zakaz lokalizacji zapleczy, w tym m.in. wiat śmietnikowych, placów składowych
na terenie 1U, od strony Trasy Zgody;
10) ustala się lokalizację pasa zieleni o minimalnej szerokości 5 m na terenie 4U,
w obszarze wskazanym na rysunku planu;
11) wskaźniki miejsc parkingowych zgodnie z § 12;
12) obsługę komunikacyjną z ulicy Dobrej, zlokalizowanej poza granicami planu, poprzez
drogę oznaczoną w planie symbolem KDW.
4. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniej niż
8000 m².
5. W przypadku zlokalizowania wolno stojącej stacji transformatorowej dopuszcza się
wydzielenie działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 40 m².
§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP,IT ustala się
przeznaczenie: teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej.
2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się:
1) zakaz lokalizacji zabudowy, za wyjątkiem stacji transformatorowej oraz małej
architektury, dla których ustala się maksymalną wysokość do 4 m;
2) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 80 % powierzchni
działki, z zastrzeżeniem pkt. 3);
3) dla działki wydzielanej pod lokalizację stacji transformatorowej, udział procentowy
powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 5 % powierzchni działki.
3. Ustala się lokalizację pasa zieleni o minimalnej szerokości 5 m, w obszarze
wskazanym na rysunku planu.
4. Dopuszcza się przerwanie pasa zieleni o którym mowa w ust. 3, w przypadku
konieczności lokalizacji infrastruktury technicznej.
5. Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniej
niż 500 m².
6. Dla wolno stojącej stacji transformatorowej dopuszcza się wydzielenie działki
budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 40 m².
7. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu z ul. Folwarcznej, oznaczonej symbolem
KDD oraz drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW.
§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: R/U ustala się
przeznaczenie: teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy usługowej.
2. W ramach zabudowy usługowej ustala się przeznaczenie na funkcje gastronomii,
hotelarstwa, turystyki.
3. Dopuszcza się lokalizację ciągu: pieszego lub pieszo - rowerowego.
4. W zakresie
parametrów
i wskaźników
zagospodarowania terenu, ustala się:
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1) sytuowanie zabudowy
na rysunku planu;

zgodnie

z nieprzekraczalną

linią

zabudowy

określoną

2) stosowanie rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym;
3) udział procentowy powierzchni zabudowy nie większy niż 15 % powierzchni działki;
4) intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,1 i nie większą niż 0,5;
5) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 80 % powierzchni
działki;
6) wysokość budynków i budowli maksymalnie 10 m;
7) dachy płaskie;
8) zakaz stosowania blachy falistej i trapezowej na elewacji;
9) dopuszcza się lokalizowanie wiaty, dla której ustala się:
- maksymalną wysokość: do 3 m,
- maksymalną powierzchnię zabudowy: do 35 m²;
- dachy płaskie lub strome,
10) lokalizację pasa zieleni o minimalnej szerokości 5 m, w obszarze wskazanym
na rysunku planu,
11) wskaźniki miejsc parkingowych zgodnie z § 12;
12) minimalną
niż 3000 m²;

powierzchnię

nowo

wydzielonej

działki

budowlanej

nie mniej

13) obsługę komunikacyjną z drogi oznaczonej symbolem KDW lub ulicy Dobrej,
zlokalizowanej poza granicami planu.
§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG ustala się
przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy głównej.
2. Teren przeznaczony na poszerzenie pasa drogowego ulicy Dobrej, zlokalizowanej
poza granicami planu.
3. Dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych.
4. Szerokość pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu.
§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD ustala się
przeznaczenie: teren drogi publicznej klasy dojazdowej.
2. Dopuszcza się lokalizacje ciągu pieszego lub pieszo - rowerowego na kierunku wschód
– zachód.
3. Szerokość pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu.
§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW ustala się
przeznaczenie: teren drogi wewnętrznej.
2. Dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych.
3. Szerokość pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu.
Rozdział 4.
Stawka procentowa
§ 20. Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu w wysokości 30%.
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Rozdział 5.
Przepisy końcowe
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Jan Kaczanowski
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/868/2018
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2018 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru
położonego na zachód od ul. Dobrej
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 Wielkopolskiego 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 na
zachód od ul. Dobrej.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/868/2018
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 26 września 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 dotyczy terenu objętego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego
na zachód od ul. Dobrej
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 Wielkopolskiego 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) zadania własne gminy.
1) Na obszarze planu są wydzielone dwie drogi publiczne: KDG - ul. Dobra oraz KDD- ulica
Folwarczna oraz droga wewnętrzna KDW, która jest własnością miasta. Budowa drogi
KDD nie jest skutkiem finansowym wywołanym przez plan. Ulica Folwarczna jest od
dawna drogą publiczną dojazdową o nawierzchni gruntowej, obowiązek jej wybudowania
nie jest skutkiem finansowym przedmiotowego planu.
2) Obszar KDG w ulicy Dobrej stanowi pas drogowy wydzielony z gruntów Miasta na
potrzeby lokalizacji sieci infrastruktury technicznej. Na obszarze KDG, przed
uchwaleniem miejscowego planu, zrealizowano już inwestycję w ramach Etapu I.
inwestycji „Zbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Dobrej w Gorzowie Wlkp.”pozwolenie na budowę decyzja nr 415/17 z dnia 23 października 2017 r.
3) Na obszarze planu dopuszcza się realizację sieci gazowej i sieci ciepłowniczej, sieci
powiązań pieszo-rowerowych, w zależności od posiadanych przez Miasto środków
finansowych na rozwój terenów inwestycyjnych. Ustalenie szacunkowego kosztu ich
realizacji na dzień sporządzenia prognozy skutków finansowych nie jest możliwe, ze
względu na brak dokumentacji projektowej.
4) Budowa systemu odprowadzania wód opadowych jest realizowana na obszarze KDD,
KDG i KDW - Etap I. Inwestycja nie jest skutkiem uchwalenia planu, jest realizowana na
podstawie wyżej wymienionego pozwolenia na budowę nr 415/17.
5) Budowa systemu odprowadzania ścieków bytowych jest realizowany na obszarze KDD,
KDG i KDW - Etap I. Inwestycja nie jest skutkiem uchwalenia planu, jest realizowana na
podstawie wyżej wymienionego pozwolenia na budowę nr 415/17.
6) Wodociąg miejski jest realizowany na obszarze KDD, KDG i KDW- Etap I. Inwestycja
nie jest skutkiem uchwalenia planu, jest realizowana na podstawie wyżej wymienionego
pozwolenia na budowę nr 415/17.
2. Koszty przewidziane na realizację inwestycji w kolejnym etapie mogą ulegać zmianie
w zależności od aktualnych stawek rynkowych i zastosowanej technologii.
3. Nie wystąpią koszty związane z nabywaniem gruntów pod drogi publiczne.
§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w §1.
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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. Nie ustala się harmonogramu realizacji inwestycji wskazanych w §1.
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