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I.

WSTĘP

1. FILOZOFIA DOKUMENTU
Gorzów Wielkopolski jest pełnym różnorodności miastem położonym w niezwykle ciekawym
i malowniczym miejscu. W dolinach rzeki Warty i Kłodawki oraz na wzgórzach je otaczających. Przez
wieki swojego istnienia miasto doświadczało okresów wzrostu i chwil upadku. Zwłaszcza dynamika
przemian mających swoje miejsce w XX wieku wywarła ogromne piętno na współczesnym obliczu
miasta. W chwili obecnej Gorzów Wielkopolski znajduje się u progu kolejnego etapu swojego istnienia.
Mieszkańcy muszą wybrać model funkcjonowania miasta i dokonać kroku cywilizacyjnego który
ukształtuje zarówno przestrzeń Gorzowa Wielkopolskiego jak i ich życie w jego granicach.
Studium jest dokumentem określającym politykę przestrzenną miasta i powstałym przy udziale
mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Podstawowym założeniem jest działanie w zgodzie z ideą
rozwoju zrównoważonego, ochrona ładu przestrzennego oraz wykorzystanie potencjału mieszkańców
miasta. Studium w możliwie czytelny sposób przedstawia kierunki zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego czyli sposób zagospodarowania każdego miejsca w jego granicach.
2. KONSTRUKCJA DOKUMENTU
2.1. STRUKTURA DOKUMENTU
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gorzowa Wielkopolskiego
składa się z następujących części:
I.
Wstęp
II.
Uwarunkowania
III.
Wizja
IV.
Kierunki
V.
Karty jednostek urbanistycznych
VI.
Synteza i uzasadnienie
W części I przedstawiona jest ogólna filozofia dokumentu, opisana jest jego struktura, wyjaśnione
jest znaczenie użytych terminów oraz rodzaje i moc ustaleń Studium.
Część II stanowi zestawienie ogólnych uwarunkowań dla polityki przestrzennej Gorzowa
Wielkopolskiego. Zaczyna się ono od powiązań i relacji miasta ze stanowiącym jego najbliższe otoczenie
obszarem funkcjonalnym. Następnie przedstawiona jest syntetyczna diagnoza warunków i jakości życia
w mieście. Kolejno scharakteryzowany jest stan struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, wartości
kulturowe i przyrodnicze, transport i mobilność oraz infrastruktura techniczna. Część II kończy się
rozdziałem określającym potrzeby i możliwości rozwoju miasta, przy uwzględnieniu analizy
ekonomicznej, środowiskowej i społecznej, prognozy demograficznej oraz bilansu terenów
przeznaczonych pod zabudowę.
W części III zwięźle zaprezentowano wizję polityki przestrzennej miasta.
W części IV przedstawiono kierunki polityki przestrzennej, dotyczące:
• struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta
• przeznaczenia terenów
• polityki przestrzennej odnoszącej się do dziedzin, którym przypisano szczególne znaczenie, są
to: zamieszkiwanie, gospodarka i usługi, zieleń i środowisko, rzeki przepływające przez miasto,
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przestrzenie publiczne, kompozycje urbanistyczne, dziedzictwo kulturowe, zrównoważona
mobilność oraz infrastruktura techniczna
• pozostałych kwestii, wynikających z przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ten rozdział odnosi się do narzędzi i sposobów realizacji ustaleń Studium, do
problematyki terenów zamkniętych, wskazuje obszary szczególnej koncentracji inwestycyjnej,
jak również potrzebne działania miejskie prowadzące do powstania na nich kompletnych
całości urbanistycznych. Opisano tu również kompleksowe działania odnoszące się do
zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące procesu rewitalizacji.
Część V opisuje jednostki urbanistyczne wyznaczone na obszarze miasta. Każda jednostka ma
swoją kartę, która – według tej samej systematyki – obejmuje określone dla niej uwarunkowania i
kierunki, parametry i wskaźniki regulujące zagospodarowanie terenów a także informacje o
obowiązujących na jej obszarze ustaleniach Studium, znajdujących się w innych jego częściach.
Ustalenia w nich zawarte mogą zawierać dodatkowe ustalenia szczegółowe, stanowiące odstępstwa,
wyjątki lub ograniczenia od polityki przestrzennej, o której mowa w części IV.
Część VI stanowi zwięzłe podsumowanie i uzasadnienie rozwiązań przyjętych w Studium.
2.2. SŁOWNIK
1. Skróty
Zastosowane skróty:
• GUS – Główny Urząd Statystyczny
• GPR – Gminny Program Rewitalizacji
• LUS – Lubuski Urząd Statystyczny
• MOF – Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodka Wojewódzkiego Gorzów Wielkopolski
• MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
• OChK – Obszar Chronionego Krajobrazu
• OZE – odnawialne źródła energii
• P&R – parking w systemie Parkuj i Jedź, w tłumaczeniu z angielskiego Park&Ride
• PZPWL – plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego
• Studium – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gorzowa
Wielkopolskiego.
2. Definicje
Ilekroć w Studium mowa o:
• brownfield – to oznacza rodzaj inwestycji realizowanych poprzez ponowne wykorzystanie
terenów, budynków lub obiektów infrastruktury przemysłowej, którym nadaje się nowe
funkcje
• kongestii – to oznacza chroniczne zjawisko w którym natężenie ruchu środków transportu jest
większe od przepustowości wykorzystywanej przez nie infrastruktury
• mieście kompaktowym - to oznacza termin wprowadzony w latach siedemdziesiątych XX wieku
przez dwóch amerykańskich matematyków (G. Dantzing, T. L. Saaty), którzy poszukiwali
takiego modelu miasta, który umożliwiłby bardziej efektywne wykorzystanie zasobów w
kontekście narastającego problemu „rozlewających się” przedmieść
• mieście zwartym – to oznacza miasto które w pierwszej kolejności zagospodarowuje
„brownfields” lub przestrzenie zaniedbane. Dąży do intensyfikacji użytkowania przestrzeni,
wymiany jej funkcji i formy dla bardziej ekonomicznego użytkowania, wspomaga procesy
rewitalizacji i modernizacji
• wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym – to oznacza obiekt handlu detalicznego o
powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2
• obszarze przestrzeni publicznych – to należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu
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•
•
•
•

•
•
•
•

kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne,
określony w studium
parkingach P&R – to oznacza parkingi typu Park & Ride z ang. parkuj (samochodem) i jedź
(transportem zbiorowym)
planie miejscowym – to oznacza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - akt
prawa miejscowego powszechnie obowiązującego
przeznaczeniu – to oznacza listę przeznaczeń, które jako jedyne są dopuszczone na danym
obszarze
rozlewaniu się miast (ang. urban sprawl) lub eksurbanizacja – to oznacza proces poszerzania
się miejskich terytoriów na obszary o mniej intensywnej urbanizacji, takich jak przedmieścia i
obszary wiejskie. W odróżnieniu od planowej suburbanizacji, jest to proces niekontrolowany,
wynikający z popytu na nowe budownictwo i szkodliwych praktyk deweloperskich. Towarzyszy
mu degradacja centrów miejskich
studium – to oznacza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Systemie zieleni – to oznacza System zieleni Gorzowa Wielkopolskiego
ustawie – to oznacza Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
woonerfie – to oznacza rodzaj ulicy, w założeniu przestrzeni publicznej, położonej w strefie
zurbanizowanej, przede wszystkim mieszkaniowej, gdzie kładzie się nacisk na wysoki poziom
bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne przy zachowaniu miejsc
parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów, lecz bez
podziału przestrzeni na jezdnię i chodniki.

2.3. MOC USTALEŃ
W Studium znajdują się dwa podstawowe elementy: uwarunkowania zagospodarowania
przestrzennego i kierunki zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowania zagospodarowania
przestrzennego, nazywane dalej uwarunkowaniami, są to czynniki i przesłanki niezależne od władz
miasta, które uwzględnia się w polityce przestrzennej miasta. Uwarunkowania wynikają z
występowania m.in. takich cech, jak fizjografia terenu, jego zagospodarowanie, stan środowiska,
zachowania przestrzenne i preferencje mieszkańców, własność terenu, rozkład cen gruntu, stan
prawny, zagospodarowanie i rozwój przestrzenny na obszarach otaczających miasto, położenie w kraju
i w Europie, prognozy ekonomiczne, tradycja planistyczna oraz ponadlokalne zadania publiczne.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego, zwane dalej kierunkami, stanowią sformułowanie
szczegółowych celów polityki przestrzennej i sposobów ich realizacji. W treści kierunków wyróżnia się:
a) nakazy, gdy użyte zostały następujące sformułowania: nakazuje się, ustala się, należy [coś
uczynić], uznaje się, wyznacza się, obowiązuje, wymaga się, ma być, musi być,
b) zakazy, gdy użyte zostały następujące sformułowania: zakazuje się, nie należy, nie dopuszcza
się,
c) dopuszczenia, oznaczające zezwolenie na wszystkie stany, lub czynności, lub kierunki, w
ramach przedmiotu, którego dotyczy zapis, gdy użyte zostały następujące sformułowania:
dopuszcza się, można [coś uczynić],
d) ograniczenia, gdy użyto sformułowania: dopuszcza się wyłącznie, które wraz z nadaniem
zezwolenia stanowi jednocześnie zakaz wystąpienia innych rozwiązań w ramach przedmiotu,
którego dotyczy zapis,
e) dyspozycje, oznaczające obowiązek dążenia do osiągnięcia określonego celu, gdy użyte zostały
następujące sformułowania: należy dążyć, dąży się, planuje się,
f) postulaty, będące sugestiami i rekomendacjami, gdy użyte zostały następujące
sformułowania: postuluje się, zaleca się, preferuje się, proponuje się, wskazuje się, popiera się,
wspiera się.

6

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
Uznaje się, że plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium, jeżeli wypełnia nakazy, zakazy,
dopuszczenia i ograniczenia dotyczące obszaru opracowania planu miejscowego.
Uznaje się, że jeżeli w planie miejscowym rozszerza się zakres zakazów ustalonych w
kierunkach Studium lub wprowadza się inne zakazy, to nie skutkuje to naruszeniem ustaleń Studium
przez plan miejscowy.
Ponieważ Studium nie jest aktem prawa powszechnie obowiązującego, w tekście dokumentu
poza uwarunkowaniami i kierunkami zawarte są treści informacyjne, wyjaśnienia, uzasadnienia
przyjętych rozwiązań, opisy metod postępowania i inne treści niemające charakteru normatywnego.
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II.

UWARUNKOWANIA

1. GORZÓW WIELKOPOLSKI NA TLE

1.1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ORAZ
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego zawiera zalecenia
i rekomendacje, będące wykazem inwestycji, zadań oraz zapisów, które należy uwzględnić w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a następnie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. W ww. zalecaniach uwzględniono inwestycje celu publicznego
zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, a także zadania wynikające z programów
rządowych oraz samorządowych – zgodnie z ustawą o samorządzie województwa. Inwestycje celu
publicznego oraz pozostałe zadania o znaczeniu ponadlokalnym wskazano w podziale na zakres
tematyczny: system przyrodniczy, strefę społeczno-gospodarczą, dziedzictwo kulturowe, komunikację
i transport, infrastrukturę techniczną oraz obronność i bezpieczeństwo.
W dokumencie tym Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodka Wojewódzkiego Gorzowa
Wielkopolskiego pełni w rejonie funkcje ośrodka koncentracji działalności gospodarczej, usług
społecznych, w tym kultury i nauki. Jednocześnie obszar jest zróżnicowany pod względem stopnia
urbanizacji i wymaga podejmowania działań na rzecz spójności funkcjonalno – przestrzennej.
Strategia rozwoju województwa stanowi jeden z najważniejszych dokumentów samorządu
województwa, określający kierunki rozwoju regionalnego i wskazujący obszary szczególnej interwencji.
Łączy w sobie diagnozę stanu regionu, stojące przed nim wyzwania rozwojowe i aspiracje jego
mieszkańców. Strategia funkcjonuje jako plan postępowania władz regionalnych, tak w procesie
zarządzania województwem, jak i w inicjowaniu oraz rozwijaniu mechanizmów współpracy pomiędzy
samorządem terytorialnym, sferą biznesową i mieszkańcami województwa. Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego jest spójne z założeniami strategii rozwoju
województwa.
1.2. MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY OŚRODKA WOJEWÓDZKIEGO GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
Obszar funkcjonalny to obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub
występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się
z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami oraz
przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Ze względu na funkcję, jaką pełni Gorzów Wielkopolski w strukturze województwa lubuskiego,
obszar funkcjonalny, który tworzy wraz z gminami sąsiadującymi został określony jako miejski obszar
funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego, przez co należy rozumieć typ obszaru funkcjonalnego
obejmującego miasto będące siedzibą władz samorządu województwa lub wojewody oraz jego
otoczenie powiązane z nim funkcjonalnie.
Obszar MOF OW Gorzów Wielkopolski obejmuje swoim zasięgiem 6 gmin: Deszczno, Kłodawa,
Santok, Bogdaniec, Lubiszyn oraz miasto Gorzów Wielkopolski, stanowiące rdzeń obszaru. Łączna
powierzchnia obszaru funkcjonalnego wynosi 975 km2.
Liczba ludności całego MOF OW Gorzów Wielkopolski wg danych na 2019 r. określa się na 164
846 mieszkańców, co stanowi 16 % potencjału ludnościowego województwa lubuskiego. W Gorzowie
Wielkopolskim od lat rejestruje się ujemny bilans migracji. Zachodzące procesy demograficzne
pomiędzy ośrodkiem miejskim a gminami ościennymi obrazują stale postępujący proces wyludniania
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się miast na tereny podmiejskie1. MOF OW Gorzowa Wielkopolskiego charakteryzuje się dużą
koncentracją ludności oraz działalności gospodarczej, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu
intensywności zabudowy. Miejska zabudowa wykracza poza granice administracyjne na tereny
sąsiadujących gmin wiejskich.
Skutki suburbanizacji są szczególnie widoczne w miejscowościach bezpośrednio przylegających
do ośrodka wojewódzkiego. Jest to związane przede wszystkim z ruchem migracyjnym na terenie MOF
OW Gorzów, co obrazuje stale postępujący proces wyludniania się miasta na tereny podmiejskie.
Najbardziej atrakcyjnymi gminami pod względem zamieszkania są gminy Kłodawa i Deszczno. Dobra
dostępność transportowa dodatkowo wpływa na atrakcyjność terenów zlokalizowanych tuż przy
granicy miasta, obecnie przeznaczonych pod rozwój funkcji mieszkaniowej. Szczególną formę migracji
stanowią migracje wahadłowe, związane z codziennymi dojazdami ludności gmin wiejskich do pracy
lub szkoły do rdzenia obszaru funkcjonalnego.
Dla miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich przyjęto następujące zasady
zagospodarowania:
• zachowanie spójności przestrzennej obszaru
• zachowanie ładu przestrzennego w strefach zurbanizowanych jak i na terenach wiejskich
• kształtowanie przyjaznych mieszkańcom przestrzeni publicznych
• zapobieganie rozpraszaniu zabudowy, rozwój urbanizacji w nawiązaniu do ukształtowanych
układów osadniczych
• rewitalizacja obszarów zdegradowanych
• zachowanie ciągłości i ochrona przed zabudową obszarów pełniących głównie funkcje
przyrodnicze, w tym klimatyczne (kliny napowietrzające)
• dbałość o wysoki standard terenów zieleni
• podejmowanie działań mających na celu ochronę zabytków i krajobrazu kulturowego
• wyznaczanie nowych terenów mieszkaniowych z zapewnieniem dostępu do infrastruktury
technicznej jak i społecznej
• wyznaczanie nowych terenów inwestycyjnych w oparciu o istniejący układ komunikacyjny i
tereny uzbrojone w infrastrukturę techniczną oraz w sposób minimalizujący negatywny wpływ
na jakość środowiska przyrodniczego i warunki zamieszkania
• zapewnianie niezbędnych rezerw terenowych pod lokalizację systemów infrastruktury
technicznej obsługującej obszary aktywności gospodarczej
• rozbudowa zintegrowanej sieci transportowej oraz sieci infrastruktury technicznej
• uwzględnianie w zagospodarowaniu terenów zagrożonych powodzią oraz budowy niezbędnej
infrastruktury służącej ograniczaniu ryzyka powodziowego i skutków powodzi
2. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Na jakość życia człowieka wpływa wiele czynników: od tych najistotniejszych jak poziom
bezpieczeństwa i materialne warunki życia, przez jakość środowiska w miejscu zamieszkania,
zapewnienie dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej, aż po wachlarz możliwości realizacji zawodowej
i spędzania wolnego czasu.
Na poziom zadowolenia mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego wpływ ma wiele czynników,
nie tylko społecznych i ekonomicznych, ale również przyrodniczych, środowiskowych czy kulturowych
jednak obecnie jednymi z głównych wyznaczników atrakcyjności życia w mieście są jakość przestrzeni
publicznych, dostępność usług oraz stan środowiska, a nie – jak niegdyś – stopień industrializacji. Biorąc
pod uwagę, że zwiększanie komfortu życia jest naturalnym celem społeczeństwa, kluczowe jest
przygotowanie takich możliwości i regulacji, aby nieustannie podnosić jakość życia jak największej
grupy mieszkańców i w jak najszerszym zakresie.
1

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa
Wielkopolskiego, 2015 r.
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Sprzyjające warunki do kontaktowania się z drugim człowiekiem, przebywanie w estetycznych
i ciekawych przestrzeniach, możliwość obcowania z naturą, bliskość usług oraz szybkie i dogodne
warunki transportowe – to priorytetowe wyzwania na najbliższe lata.
Taka tendencja dotyczy generalnie mieszkańców miast, natomiast w odniesieniu do Gorzowa
Wielkopolskiego potwierdzają to podejmowane przez mieszkańców w ostatnim czasie inicjatywy
społeczne, zaangażowanie gorzowian w procesy inwestycyjne w obszarze miasta; potwierdziły to
również przeprowadzone na potrzeby niniejszego dokumentu konsultacje społeczne dotyczące
przestrzeni publicznych.
Powyższe spostrzeżenia znajdują swoje odzwierciedlenie w niniejszym dokumencie, gdzie w
określonych kierunkach rozwoju przestrzennego (rozdział IV) położono szczególny nacisk na
odpowiednie kształtowanie przestrzeni publicznych w sposób wpływający na podniesienie jakości życia
mieszkańców, w tym poprzez kształtowanie systemu zieleni w mieście, jakości i powiązań przestrzeni
publicznych, wytyczne dla polityki transportowej (ograniczenie ruchu pojazdów w centrum, rozwój
transportu publicznego).
2.1. ZAMIESZKIWANIE
Na ocenę jakości zamieszkiwania składają się uwarunkowania, zarówno materialne, jak i
społeczne, np.: odpowiednia lokalizacja, skomunikowanie z innymi częściami miasta, architektura,
walory funkcjonalne i zabudowy mieszkalnej, stopień nasycenia infrastrukturą społeczną czy handlowo
- usługową, występowanie zieleni, urządzenie otwartych przestrzeni wspólnych czy miejsc wypoczynku
i rekreacji.
Gorzów Wielkopolski jest miastem o zróżnicowanych typach zabudowy mieszkaniowej.
Historyczne układy śródmiejskie (Stare Miasto i Nowe Miasto) wywodzące się głównie z XIX i XX w. o
zwartej kwartałowej zabudowie, stanowią główny trzon miasta, odznaczający się przemieszaniem
funkcji mieszkaniowej i usługowej. Blokowe Osiedla wielorodzinne z lat 70. i 80. XX w. (np. Staszica,
Słoneczne, Zacisze, Dolinki, itd.) cechują się średnio wykształconą strukturą funkcjonalno-przestrzenną
i są dość dobrze wyposażone w usługi. Osiedla mieszkaniowe wielorodzinne powstałe po 1990 r.
(osiedle Europejskie, większość osiedla Manhattan) charakteryzują się wyraźnym układem
przestrzennym o dużej intensywności zabudowy i niskim dostępie do usług publicznych czy terenów
rekreacyjno - wypoczynkowych.
Według danych GUS w Gorzowie Wielkopolskim w 2016 roku było 7601 budynków
mieszkalnych, w których znajdowało się 51932 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1
mieszkania to 64,5 m2 (73,8 m2 wynosi średnia krajowa), przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
na 1 osobę to 27,0 m2 (27,4 m2 wynosi średnia krajowa). Całkowita powierzchna użytkowa wszystkich
mieszkań w mieście to 3353109 m2.
Komunalny zasób mieszkaniowy w roku 2016 wynosił prawie 1063 budynków, co stanowi ok.
14% całego zasobu mieszkaniowego miasta. Przedwojenne kamienice stanowią większość tego zasobu
co jest przyczyną ich stosunkowo niskiego standardu oraz konieczności ponoszenia znacznych
nakładów finansowych na ich bieżące utrzymanie.
Nowe inwestycje mieszkaniowe powstają właściwie na terenie całego Gorzowa, niemniej
jednak szczególna dynamika rozwoju budownictwa zauważalna jest w północno – wschodniej i
zachodniej części miasta.
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Ryc. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej
Źródło: Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych na podstawie danych Pracowni Urbanistycznej

2.2. GOSPODARKA I USŁUGI
W roku 2017 na terenie miasta zarejestrowanych było 17949 działających podmiotów
gospodarczych. Ponad 67 % (12117) wszystkich przedsiębiorstw stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Od
roku 2006 obserwuje się wyraźny trend wzrostu liczby podmiotów gospodarczych,
co świadczy o wzroście aktywności gospodarczej w mieście.
Gorzów Wielkopolski jest dogodnym miejscem lokowania inwestycji. Wśród walorów miasta
należy wskazać korzystne położenie, wysoki potencjał gospodarczy, przyjazne otoczenie i otwartość
mieszkańców.
Sukcesywnie następuje rozwój sfery usług, przede wszystkim w dziedzinie obsługi biznesu,
finansów i obrotu nieruchomościami. Stale wzrasta zainteresowanie inwestowaniem ze strony
podmiotów zagranicznych, czego efektem jest funkcjonowanie ponad 500 spółek z udziałem kapitału
zagranicznego. Biznes wspierają i promują wyspecjalizowane instytucje – Lubuska Fundacja Zachodnie
Centrum Gospodarcze, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Lubuska Organizacja Pracodawców,
Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki.
Istotna dla gospodarki jest struktura zatrudnienia według branż. Historycznie, Gorzów
Wielkopolski, jeszcze jako Landsberg, był miastem wyraźnie zorientowanym na rozwój przemysłu i z
tego również względu najważniejszym ośrodkiem na wschodzie III Rzeszy – z doskonale rozwiniętym
przemysłem chemicznym, metalurgicznym, mechanicznym, tekstylnym. Po roku 1945 dziedzictwo to
zostało przejęte i kontynuowane przez nowych mieszkańców. Po znacznym spadku zatrudnienia w
latach 90 - tych XX wieku, w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wysoki wzrost wskaźnika zatrudnienia w
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tym sektorze. W chwili obecnej pracujący w przemyśle stanowią około 37% ogółu zatrudnionych.
Znaczenie przemysłu dla życia gospodarczego miasta jest bardzo duże a jego rola w najbliższej
perspektywie nie powinna ulec znaczącej zmianie.
Wraz z powstaniem społeczeństwa postindustrialnego na znaczeniu zyskują usługi i z czasem
możliwe że wysuną się na czoło gospodarki Gorzowa Wielkopolskiego. Usługi budują „system
nerwowy” miasta, a ich dostępność decyduje o poziomie życia, nierównościach społecznych i
przestrzennych.
Uwarunkowania przestrzenne, mają i będą miały w przyszłości istotny wpływ na rozwój
gospodarczy Gorzowa Wielkopolskiego. Odpowiednie umiejscowienie w układzie komunikacyjnym,
dostępność uzbrojonych w infrastrukturę gruntów, dobrej jakości przestrzeń oraz odpowiednie
sąsiedztwo to elementy, które zaważyły na przesądzeniach dotyczących lokalizacji stref przemysłowych
i usługowych w obszarze miasta wskazanych w kierunkach rozwoju przestrzennego.
Niebezpieczeństwo, podczas procesu wprowadzania do studium funkcji produkcyjnych,
stanowi ogromna różnorodność możliwych rozwiązań przestrzennych i technologicznych w ramach
działu, z drugiej strony system ram prawnych i element partycypacji społecznej są czynnikami
zabezpieczającymi poprawność funkcjonowania danego rozwiązania.

Ryc. 2. Tereny zabudowy produkcyjnej
Źródło: Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych na podstawie danych Pracowni Urbanistycznej

2.3. USŁUGI SPOŁECZNE
Dostępność, wysoki poziom oraz szeroki zakres usług publicznych, odpowiednio
dopasowanych do struktury demograficznej na danym obszarze, są znaczącymi czynnikami
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wpływającymi na komfort życia czy nawet na wzrost liczby mieszkańców miasta. Dogodny dostęp do
usług społecznych, takich jak: edukacja i wychowanie przedszkolne, ochrona zdrowia czy pomoc
społeczna, kultura, turystyka i rekreacja oraz bezpieczeństwo publiczne, determinuje podwyższenie
poziomu jakości życia.
Gorzów Wielkopolski jest miastem stałego rozwoju szkolnictwa. Znajdują się tu placówki
zapewniające wszechstronne kształcenie dzieci i młodzieży oraz umożliwiające dokształcanie osobom
dorosłym. Aktualna sieć szkolnictwa podstawowego i poziomu średniego zaspokaja rzeczywiste
oczekiwania społeczne. Opieka nad dziećmi w wieku do lat siedmiu odbywa się w 4 żłobkach oraz 29
miejskich przedszkolach. W mieście funkcjonuje 15 szkół podstawowych, 2 podstawowe szkoły
specjalne, 10 liceów, 9 szkół technicznych oraz 7 innych placówek oświatowych.
W 2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim funkcjonowało łącznie 61 placówek niepublicznych,
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne (w tym przedszkole, licea ogólnokształcące,
technikum, szkoły policealne, szkoły podstawowe, placówki kształcenia ustawicznego, inne).
Aktualna sieć szkolnictwa podstawowego i poziomu średniego zaspokaja rzeczywiste
oczekiwania społeczne. Zwrócić jednocześnie należy uwagę na dwa aspekty przestrzenne
w odniesieniu do szkolnictwa:
- w zakresie nauczania podstawowego – przy niektórych osiedlach mieszkaniowych
(zwłaszcza powstałych w ostatnim czasie) dostrzegalny jest brak lokalizacji szkoły w bliskim
sąsiedztwie takiej zabudowy oraz brak możliwości swobodnego dojazdu do szkół (szczególnie
ważne przy przyprowadzaniu i odbieraniu młodszych dzieci);
- w zakresie nauczania na poziomie średnim - najważniejszym czynnikiem determinującym
liczebność uczniów w danej placówce jest wybrany/dostępny profil oraz poziom nauczania; stąd wielu
uczniów spoza Gorzowa dojeżdża do miasta ze swoich miejscowości – a dojazd często nie jest
komfortowy (brak parkingów Park & Ride), droga piesza z dworca kolejowego w kierunku centrum i
przystanków autobusowych nie jest sprzyjająca dla intensywnego ruchu pieszego. Jest to istotne
zwłaszcza iż ponad połowa uczniów szkół średnich dojeżdża spoza granic Gorzowa Wielkopolskiego.
Mając na względzie potrzeby lokalnego rynku pracy, w ostatnich latach silny nacisk jest
kładziony na rozwój szkolnictwa zawodowego tak aby funkcjonowało ono w symbiozie z lokalnym
rynkiem pracy oraz elastycznie dostosowywało program do zmian technologicznych i społecznych.
W tym celu szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, realizują współpracę z wieloma
podmiotami w ramach praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych. Oferta kształcenia
systematycznie (co roku) dostosowywana jest do potrzeb kandydatów oraz lokalnego rynku pracy, a w
ramach różnych projektów Miasto wraz z lokalnymi pracodawcami promuje szkolnictwo zawodowe
wykorzystując różne narzędzia i kanały promocyjne. W tym też celu realizowane jest przedsięwzięcie
związane z przebudową dawnego szpitala na potrzeby Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.
Przedefiniowania i konsolidacji wymaga funkcjonujący w Gorzowie Wielkopolskim system
szkolnictwa wyższego.
Kluczowym czynnikiem decydującym o poziomie jakości życia jest wygodny oraz szybki dostęp
do usług ochrony zdrowia. Sieć publicznych i prywatnych ośrodków zdrowia funkcjonujących na terenie
Gorzowa Wielkopolskiego zapewnia dogodny dostęp do usług ochrony zdrowia. Z uwagi na lokalizację
w mieście szpitala wojewódzkiego oraz lądowiska ratownictwa medycznego Gorzów Wielkopolski pełni
również rolę ośrodka regionalnego w dziedzinie ochrony zdrowia. W obliczu zachodzących procesów
demograficznych oraz zmieniających się potrzeb w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej rola
sektora zdrowia systematycznie wzrasta.
Zadania z zakresu pomocy społecznej są realizowane przez Gorzowskie Centrum Pomocy
Rodzinie oraz podległe mu organy tj. domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze,
ośrodek interwencji kryzysowej, dom dziennego pobytu i środowiskowy dom samopomocy.
Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, ma zatem ścisły
związek z jakością życia, zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i grup społecznych, w których
jednostki te funkcjonują. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w mieście działają: Wojewódzka i
Miejska Komenda Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Komenda Straży Miejskiej Gorzowa
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Wielkopolskiego oraz Wojewódzka i Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej, które swoim
zakresem działań obejmują obszar miasta.

Ryc. 3. Tereny zabudowy usługowej
Źródło: Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych na podstawie danych Pracowni Urbanistycznej

2.4. KULTURA

Gorzów zaraz po wojnie był przede wszystkim miastem robotniczym. Tradycje artystyczne
zaczęły się tutaj kształtować jeszcze w latach 40. a rozwinęły w latach 70. za sprawą między innymi
plenerów artystycznych i imprez fotograficznych, wspieranych przez duże miejskie zakłady.
Skutkowało to przyjazdem do miasta wielu artystów, którzy działali w lokalnym okręgu Związku
Artystów Plastyków.
Potencjałem kultury gorzowskiej jest wielokulturowość i różnorodność etniczna
gorzowian. Mozaika kultur jest tym, co wyróżnia Gorzów Wielkopolski na mapie Polski. Atutem
jest także różnorodność oferty kulturalnej – instytucje proponują aktywności dla mieszkańców w
wielu dziedzinach. Szczególnym powodem do dumy dla gorzowian jest bogate środowisko
muzyczne. Na terenie miasta swoją siedzibę mają następujące instytucje kultury:
• Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska
• Miejski Ośrodek Sztuki
• Jazz Club „Pod Filarami”
• Miejskie Centrum Kultury
• Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta
• Teatr im. J. Osterwy
15
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Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta (i jej filie)
W ostatnich latach kultura w Gorzowie Wielkopolskim ewoluowała z instytucjonalnej na
społeczną. Instytucje wychodzą ze swoimi programami w przestrzeń publiczną, próbując pozyskać
nowych odbiorców. Na polu kultury pojawiły się także nowe niezależne miejsca kulturalne i
animatorzy kultury, którzy próbują włączyć się w tworzenie lokalnej polityki kulturalnej.
Istotną rolą kultury jest rola społeczna – jest to doskonałe narzędzie do rewitalizacji społecznej.
Nie można odmienić poziomu życia uboższej warstwy społecznej miasta w krótkim czasie. Można za
to, używając kultury jako narzędzia, spróbować włączać w życie miasta tzw. grupę wykluczonych
społecznie.
W aspekcie przestrzennym ciekawą inicjatywą jest „Kwartał kultury” – próba skoncentrowania
instytucji kultury w bliskiej odległości między sobą w obszarze centrum.
2.5. TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA
Gorzów Wielkopolski jest miastem bazowym dla turystów chcących wypocząć na Pojezierzu
Lubuskim i Myśliborskim. Potencjalnych turystów przyciągają walory krajobrazowe i możliwości
wypoczynku, jakie te tereny posiadają: duża ilość lasów, jezior i niezwykle malownicza rzeźba
krajobrazu. Specyfika miasta sprawia również, że duże znaczenie w generowaniu ruchu turystycznego
w mieście ma sport.
Ze względu na niską atrakcyjność turystyczną samego Gorzowa Wielkopolskiego konieczne jest
wykreowanie nowej oferty turystycznej, która będzie wykorzystywała możliwości i potencjał miasta,
jego nadrzeczny charakter oraz przygraniczne położenie. Wskazane jest również wykorzystanie jako
atutu wielkości miasta, które nie aspiruje do miana dużych metropolii, a zachęca właśnie możliwością
życia w stosunkowo niewielkiej, przyjaznej społeczności.
Gorzów Wielkopolski jest kojarzony głównie ze sportem żużlowym jednak sportami najczęściej
praktykowanymi przez mieszkańców, w formie zorganizowanej, jest koszykówka, siatkówka, piłka
nożna, kolarstwo, pływanie, kajakarstwo i wioślarstwo.
Rośnie – w naszym codziennym życiu – znaczenie aktywności fizycznej, która jest niezbędna
człowiekowi na każdym etapie jego życia. Znaczenie ruchu systematycznie się zmienia w zależności od
wieku, to zawsze jednak pozostaje kluczowym czynnikiem warunkującym zdrowie. Podniesienie
aktywności fizycznej mieszkańców miasta oraz dbałość o stan infrastruktury sportowej stanowić
powinny ważny element polityki miasta, również w aspekcie przestrzennym.
2.6. REWITALIZACJA
Miasto posiada Gminny Program Rewitalizacji Gorzów 2025 + (przyjęty Uchwałą Nr
XXXVI/445/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w dniu 13 grudnia 2016 r. podlegająca systematycznej
aktualizacji). W Programie tym określono m.in. potencjał dziedzictwa kulturowego, w którym
podkreślono, że Gorzów ma bardzo poważnie zaburzoną strukturę urbanistyczną i niewiele
spektakularnych obiektów zabytkowych.
Hasło promocyjne gorzowskiej rewitalizacji brzmi: „Gorzów pracuje nad formą!”, co oznacza,
że konieczne jest świadome, a nie chaotyczne i przypadkowe kształtowanie swej formy urbanistycznej,
zwłaszcza w obszarze centrum miasta.
Określona Misja rewitalizacji Gorzowa brzmi: Ożywić śródmieście, co przekłada się na zarysowaną
w tym dokumencie wizję centrum:
• śródmieście ożywiło się i nie kojarzy się już z obszarem ubóstwa, lecz z aktywnością społeczną,
coraz lepszą edukacją i żywą kulturą obecną na każdym kroku
• centrum miasta wypiękniało i ożywiło się gospodarczo
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•

na ulicach śródmieścia, z uspokojonym ruchem i wśród zieleni dobrze czują się seniorzy
spacerujący lub siedzący na ławkach, ale codziennie widać tu także młodzież: uczniów i
studentów
śródmieście stało się znów ważne dla gorzowian. Niemal każdy z nich ma tu teraz swoje
ulubione miejsca, w których chętnie bywa i do których zaprosi przyjaciół, jeśli odwiedzą
Gorzów Wielkopolski. Odnowiony i ożywiony Stary Rynek, deptak na Chrobrego tętniący
miejskim życiem do późna, piękne przestrzenie spacerowe nad Wartą i Kłodawką, odnowione
budynki i ulice. Miasto ożyło.

3. STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA
3.1. DZIELNICE URBANISTYCZNE
Całości urbanistyczne wyodrębniające się wyraźnie z otoczenia, zarówno ze względu na
przewagę związków wewnętrznych nad zewnętrznymi, jak i pod względem wizualnym czy na genezę
powstawania, na potrzeby studium, nazwano dzielnicami urbanistycznymi. Istotną częścią każdej
dzielnicy są elementy spajające je wewnętrznie, jak lokalny układ przestrzeni publicznych, ośrodków
usługowych, ulic, tras pieszych i rowerowych. Ulokowane w niej obiekty pozwalają na zaspokojenie, w
pewnym stopniu, potrzeb jej mieszkańców, użytkowników oraz przedsiębiorstw działających w ich
granicach.
Gorzów Wielkopolski podzielony jest na 4 dzielnice urbanistyczne. Centralną część miasta,
wokół historycznego rdzenia, zajmuje „Śródmieście” (Stare Miasto i Nowe Miasto), które wyróżnia się
wyraźnie wśród innych dzielnic rodzajem i intensywnością zabudowy, gęstością sieci ulicznej i linii
transportu publicznego. Na jego obszarze znajduje się największa liczba miejsc i obiektów istotnych dla
całego miasta. Pozostałe dzielnice to „Zawarcie” (Zamoście i Zakanale), „Dzielnica Północna” (Górczyn,
Manhattan, Zacisze, Dolinki) i „Dzielnica Zachodnia” (Staszica, Piaski, Słoneczne, Wieprzyce,
Europejskie).
Część zamieszkałych obszarów miasta wchodzących w skład poszczególnych dzielnic
urbanistycznych nie posiada cech pozwalających na jednoznaczną ich identyfikację i
przyporządkowanie do danej dzielnicy, ze względu na brak istniejących powiązań a jedynym kryterium
wspólnym jest w takim przypadku lokalizacja. Dotyczy to zazwyczaj monofunkcyjnych jednostek
urbanistycznych bez wytworzonego systemu lokalnych usług czy przestrzeni publicznych. Przykładami
takich obszarów są zazwyczaj zespoły zabudowy jednorodzinnej zlokalizowane na obrzeżach miasta
lub nowopowstałe osiedla wielorodzinne.
Identyfikacja dzielnic urbanistycznych jest jednym z narzędzi służących wzmacnianiu
policentrycznego charakteru miasta co poprawia ekonomikę wykorzystania przestrzeni.
Taki podział pozwala myśleć syntetycznie o układach komunikacyjnych miasta (z
uwzględnieniem czynnika transportochłonności i celów aktywności codziennej), a także o systemie
przestrzeni publicznych w mieście czy o systemie zieleni – i został wykorzystany podczas prac
planistycznych przy ustalaniu wytycznych kierunkowych do rozwoju Miasta w tych aspektach.
Podział ten był też pierwotny w odniesieniu do wydzielania w poszczególnych dzielnicach odpowiednio
mniejszych, spójnych form przestrzennych – tzw. jednostek urbanistycznych.
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3.2. JEDNOSTKI URBANISTYCZNE
Podstawowa i najmniejsza forma podziału funkcjonalno – przestrzennego miasta nosi nazwę
jednostki urbanistycznej. Jednostki urbanistyczne cechują się możliwe jednolitą formą przestrzenną
(zabudowa o podobnych parametrach) oraz łatwo identyfikowalną i dominującą funkcją przez nie
pełnioną. Jednostki urbanistyczne nie tworzą samodzielnych układów przestrzennych, ale zazwyczaj
stanowią elementy składowe większych systemów urbanistycznych. W granicach Gorzowa
Wielkopolskiego wydzielono 64 jednostki urbanistyczne dla których zostały stworzone indywidualne
„karty jednostek urbanistycznych” gdzie wskazano uwarunkowania, wyzwania i kierunki rozwoju.

Ryc. 4. Jednostki urbanistyczne
Źródło: Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych na podstawie danych Pracowni Urbanistycznej

3.3. OŚRODKI USŁUGOWE
W Gorzowie Wielkopolskim wykształcił się model korzystania z obiektów usługowych, który
można nazwać sieciowym. Potrzeby codzienne, których zaspokajanie nie wymaga szczególnie wysokiej
jakości i szerokiego wyboru, realizowane są często w relatywnie niewielkiej odległości od miejsca
zamieszkania. Wybór miejsca zaspokojenia potrzeb na wyższym poziomie coraz bardziej zależy od
jakości i zakresu wyboru, a coraz mniej od odległości, jaką trzeba pokonać. Wynika to jednocześnie z
wysokiego poziomu mobilności ludności oraz bardzo ułatwionego dostępu do informacji o ofertach
usługowych w całym mieście i jego otoczeniu, a także swobodnej konkurencji wolnorynkowej. Dotyczy
to większości usług, m.in.: handlu detalicznego i napraw, gastronomii, opieki zdrowotnej, wypoczynku,
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kultury, rozrywki, sportu. Mieszkańcy szukają informacji o ofertach i, o ile ona im odpowiada, gotowi
są pokonywać stosunkowo duże odległości, żeby z niej skorzystać. Jest to możliwe dzięki rozbudowie i
usprawnieniu systemu transportowego miasta.
Wynikiem opisanych tendencji jest powstanie trzech typów skupisk obiektów, w których
oferuje się rozmaite usługi.
Pierwszy typ to wielofunkcyjne zgrupowanie usług w poszczególnych jednostkach
urbanistycznych, nastawione na zaspokajanie codziennych potrzeb niewymagających zróżnicowanego
i szerokiego wyboru. Tylko w niektórych dzielnicach znajdują się takie, rozwinięte w różnym stopniu,
zgrupowania usługowe. Wiele z nich nie zapewnia odpowiedniej wygody, nie ma dobrze urządzonych
przestrzeni publicznych, a ich układ nie jest skoordynowany. Wiele nie ma wygodnych powiązań z tą
częścią dzielnicy, z której napływają klienci.
Drugi typ obejmuje duże skupiska obiektów usługowych o ofercie głównie w określonym
zakresie, branży, asortymencie, poziomie cen czy charakterze. Do tej grupy można zaliczyć m.in. galerie
handlowe, z których większość daje możliwość zrobienia zakupów, skorzystania z lokali
gastronomicznych i kina, niektóre z szerszą ofertą rozrywkową, oraz kompleksy hal handlowych,
oferujących materiały budowlane i artykuły do urządzenia domu, przychodni lekarskich i innych
obiektów opieki zdrowotnej, koncentracje obiektów rekreacyjnych, rozrywkowych, kulturalnych.
Trzecim typem jest ośrodek centralny miasta (śródmieście), w którym mamy do czynienia z
nałożeniem się na siebie sieci kilku rodzajów obiektów i instytucji. Motywem przewodnim jest łańcuch
zróżnicowanych obiektów kultury i handlu otoczonych restauracjami, kawiarniami, pubami innymi
lokalami gastronomicznymi. Ważnym elementem ośrodka centralnego jest sieć administracji
publicznej, instytucji finansowych, a także obiektów biurowych i hoteli. Tutaj znajduje się również
największa koncentracja żywotnych instytucji religijnych. Wszystko to spaja system placów i ulic,
stanowiący jednocześnie scenę miejską, na której odbywają się wydarzenia kulturalne, polityczne,
religijne, sportowe, rozrywkowe, oraz miejsce, gdzie wielu gorzowian spędza swój wolny czas.
Warto podkreślić, że lokalizacja usług publicznych w centrum miasta wpływa na
zintensyfikowanie w tym obszarze ruchu pieszego i jest zjawiskiem korzystnym.
Część ośrodków usługowych ma znaczenie regionalne, gdyż podmioty ulokowane na ich
obszarach swoim oddziaływaniem wykraczają poza granice miasta. Do grupy tej należą: zespół
usługowy Myśliborska/Słowiańska, Askana, Nova Park, zespół usługowy Górczyńska/Kombatantów.
3.4. TERENY ZIELENI
Na terenie miasta istnieje 10 parków o łącznej powierzchni 138,3 ha (w tym Słowiański,
Siemiradzkiego, Kopernika, Wiosny Ludów, 750-lecia, Zacisze) oraz 141 zieleńców zajmujących łącznie
powierzchnię około 120,5 ha okalających tereny wokół placów, budynków i narożniki ulic. Wszystkie
parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej zajmują łącznie powierzchnię 342,7 ha.
W granicach miasta występuje również jeden zwarty kompleks leśny stanowiący wschodni
fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wysoczyzna Gorzowska”, związanego ze strefą
krawędziową wysoczyzny morenowej, biegnący od Witnicy, aż po Gorzów Wielkopolski. Drzewostany
tego obszaru składają się przede wszystkim z sosny z domieszką drzew liściastych. Na obszarze miasta
znajduje się rezerwat przyrody Gorzowskie Murawy chroniący zbiorowiska roślinności kserotermicznej,
szczególnie muraw ostnicowych, kłosownicowych i szczotlichowych oraz stanowisk gatunków roślin i
zwierząt.
Istotnymi elementami miejskiego systemu zieleni są tereny ogrodów działkowych oraz
cmentarze które w przypadku Gorzowa Wielkopolskiego pokryte są zielenią w około 50% swojej
powierzchni.
Cały układ uzupełniają zabytkowe ogrody i założenia zieleni (w tym aleje i inna zieleń
przyuliczna), a także zieleń towarzysząca obiektom sportowym i rekreacyjnym.
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Ryc. 5. Tereny zieleni
Źródło: Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych na podstawie danych Pracowni Urbanistycznej

3.5 STRUKTURA UŻYTKOWANIA TERENU
W strukturze użytkowania terenów miasta Gorzowa Wielkopolskiego prawie 2/3 zajmują
grunty rolnicze oraz tereny zielone. Znaczna powierzchnia zieleni i terenów rolniczych jest dużym
atutem w procesie kształtowania miasta. Z pozostałych terenów antropogenicznie silnie
przekształconych największą grupę stanowią tereny komunikacji, następnie mieszkaniowe i
przemysłowe. Tereny oznaczone jako pozostałe to obszary usługowe, infrastruktury lub będące w
trakcie procesów inwestycyjnych.
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Struktura użytkowania terenów w Gorzowie Wielkopolskim
mieszkaniowe; 8%

pozostałe; 10%
wody; 2%

przemysłowe; 5%

komunikacji; 12%

zielone; 9%

rolne; 54%

Ryc. 6. Struktura użytkowania terenów
Źródło: Opracowanie własne.

4. DZIEDZICTWO KULTUROWE
2 lipca 1257 roku margraf Johann I z dynastii askańskiej podpisał dokument, na mocy którego
Albreht de Luge upoważniony został do założenia miasta o nazwie Landisberch Nova. Położone ono
było na terenie Kasztelanii Santockiej, stanowiącej wiano Konstancji - córki księcia Wielkopolskiego
Przemysła I, poślubionej margrabiemu brandenburskiemu Konradowi. Gorzów był jednym z
pierwszych miast lokowanych nad dolną Wartą. Jego położenie u ujścia Kłodawy (Kłodawki) do Warty
na skrzyżowaniu wodnych i lądowych szlaków komunikacyjnych, dawało dogodne warunki do rozwoju
zabudowy i powiększania miasta, które rozkwitało dzięki pracy kupców i rzemieślników. Gorzów stał
się bardzo ważnym ośrodkiem handlowym i wytwórczym.
Obie rzeki przysparzały miastu majątku, powodowały jednak stale powtarzające się powodzie.
W swej długiej, ponad 760-letniej historii Gorzów wielokrotnie był niszczony przez pożary i wojny,
pustoszony przez zarazy. W 1433 r. przeżył oblężenie husytów, w XVII wieku przez kilkanaście lat znosił
szwedzką okupację, utrzymywał wojska rosyjskie w wojnie 7-letniej, opłacał się kontrybucją armii
Napoleona.
Okres między Wiosną Ludów a I wojną światową to dla Gorzowa najlepszy i najspokojniejszy
czas. Miasto rozwijało się dynamicznie nie mieszcząc się już w granicach średniowiecznych umocnień.
Poza ich murami, na przedmieściach powstały liczne fabryki i domy. Połączenia drogowe i kolejowe z
innymi miastami, a także rozwój żeglugi parowej na Warcie sprzyjał zamożności miasta, które zyskało
opinię stabilnego ekonomicznie. Landsberg nazywano również miastem parków i ogrodów.
Najtragiczniejszym momentem w historii miasta okazała się II wojna światowa. Garnizon
niemiecki wycofując się do Kostrzyna wysadził oba mosty, a oddziały Armii Radzieckiej spaliły stare
miasto. 30 stycznia 1945 roku Landsberg stał się polskim Gorzowem. Nastąpił ponowny szybki rozwój
miasta.
Już w połowie lat 60. mieszkało tutaj 50 tys. osób, przekraczając liczbę ludności sprzed wojny.
W końcu lat 60. Gorzów Wielkopolski przeżywał drugi w swych dziejach boom budowlany, stając się
miastem średniej wielkości. W 1975 r. został stolicą województwa gorzowskiego, a w 1979 urodziła się
100-tysięczna gorzowianka.
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Dziś Gorzów Wielkopolski rozciąga się na powierzchni 86 km2 i liczy ponad 120 tysięcy
mieszkańców. Po reformie administracyjnej kraju w 1999 r. jest siedzibą wojewody i stolicą
województwa lubuskiego.
4.1. MATERIALNE ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Następujące zasoby materialnego dziedzictwa kulturowego w Gorzowie Wielkopolskim są
objęte prawną ochroną konserwatorską na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami2:
• zabytki nieruchome wpisane do rejestru i ich otoczenie podlegające ochronie i opiece bez
względu na stan zachowania, a w szczególności:
- układy urbanistyczne i zespoły budowlane
- dzieła architektury i budownictwa
- dzieła budownictwa obronnego
- cmentarze
- parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni
• inne zabytki nieruchome znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków3
W Gorzowie Wielkopolskim są zlokalizowane następujące zabytki nieruchome wpisane do
rejestru zabytków:
• historyczny układ urbanistyczny tzw. Nowego Miasta, nr rej.: L-224/A z 4.09.2006
• historyczny układ urbanistyczny dawnego osiedla robotniczego Zamoście, nr rej.: L-408/A z
13.08.2010
• kościół farny, nr rej.: KOK-I-11/54 z 15.01.1954 oraz 1/76 z 19.10.1976
• kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Mieszka I 59, nr rej.: 444/98 z 30.03.1998
• kościół par. p.w. Świętego Krzyża, ul. Warszawska, nr rej.: 261/79 z 20.07.1979
• kościół ewangelicki, nr rej.: 429/94 z 18.11.1994
• kościół ewangelicki „Zgody”, nr rej.: 2103 z 4.05.1971 oraz 253/79 z 27.04.1979
• kościół ewangelicki, ul. Poznańska 82 (Karmin), nr rej.: L-393/A z 18.12.1963 i z 5.11.1976
• kościół ewangelicki, ul. Strażacka 97 (Siedlice), nr rej.: 2112 z 4.05.1971 oraz 424/94 z
29.03.1994
• cmentarz przykościelny, nr rej.: 2112 z 4.05.1971 oraz 424/94 z 29.03.1994
• dawna kaplica szpitalna z prosektorium, ul. Teatralna 22, nr rej.: L-606/A z 4.09.2013
• klasztor oblatów, ul. Bracka 7, nr rej.: 433/93 z 29.12.1993
• cmentarz rzym.-kat., ul. Warszawska, nr rej.: 368/91 z 9.09.1991
• cmentarz żydowski, ul. Gwiaździsta, nr rej.: L-194/A z 23-02.2006
• aleja lipowa, ul. Walczaka, nr rej.: L-427/A z 1.06.1974 i z 25.03.2011
• mury obronne, nr rej.: KOK-I-12/54 z 15.01.1954 oraz 2/76 z 21.10.1976
• gmach teatru im. J. Osterwy, ul. Teatralna 9, nr rej.: 2151 z 4.05.1971
• willa, ul. Borowskiego 28, nr rej.: 387/92 z 24.03.1992
• willa, ul. Borowskiego 29, nr rej.: 370/91 z 23.10.1991
• willa, ul. Chrobrego 31, nr rej.: L-379/A z 4.03.2010
• kamienica, ul. Chrobrego 33, nr rej.: 441/97 z 1.08.1997
• szkoła podstawowa nr 1, ul. Dąbrowskiego 23, nr rej.: 363/91 z 17.05.1991
• dawna łaźnia miejska, ul. Dąbrowskiego 35/ul. Jagiełły 9-11, nr rej.: L-416/A z 7.12.2010
• willa „Zacisze”, ul. Drzymały 13, nr rej.: L-382/A z 9.03.2010
• kamienica, ul. Grobla 14, nr rej.: L-423/A z 3.02.2011
• kamienica, ul. Grobla 15, nr rej.: L-424/A z 7.03.2011
2

miasto Gorzów Wielkopolski nie posiada gminnego programu opieki nad zabytkami oraz nie obowiązują w
jego granicach strefy ochrony konserwatorskiej
3
wykaz obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków stanowi załącznik do Studium
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Instytut Surowic, ul. Grottgera 24/25, nr rej.: 367 z 2.09.1991; w tym: laboratorium, stajnia,
koziarnia, stodoła, nr rej.: 323 z 17.12.1990
kamienica, ul. Hawelańska 11, nr rej.: L-35/A z 13.07.2000
dom, ul. Jagiełły 3, nr rej.: 392 z 13.05.1992
willa, ul. Kazimierza Wielkiego 1, nr rej.: 439/97 z 1.07.1997 wraz z ogrodem
willa ul. Kobylogórska 77, nr rej.: 355/91 z 30.01.1991
park, nr rej.: 356/91 z 3.01.1991
kamienica, ul. Kosynierów Gdyńskich 75, nr rej.: L-150/A z 28.09.2004
kamienica, ul. Kosynierów Gdyńskich 92, nr rej.: L-22 z 16.05.2002
willa, ul. Kosynierów Gdyńskich 108, nr rej.: L-305/A z 26.01.2009
kamienica, ul. Krzywoustego 1, nr rej.: 399/92 z 1.06.1992
kamienica, ul. Łokietka 16, nr rej.: L-46 z 7.05.2001
kamienica, ul. Łokietka 17, nr rej.: L-45 z 7.05.2001
kamienica, ul. Łokietka 18, nr rej.: L-47 z 1.06.2001
kamienica, ul. Łokietka 20a, nr rej.: 378/91 z 12.12.1992
kamienica, ul. Łokietka 22, nr rej.: 376/91 z 12.12.1991
kamienica, ul. Łokietka 23, nr rej.: 377/91 z 12.12.1991
kamienica, ul. Łokietka 26, nr rej.: 405/92 z 24.04.1992
kamienica, ul. Łokietka 35, nr rej.: L-263/A z 24.08.2007
dom z garażem, ul. Łokietka 37, nr rej.: L-398/A z 5.05.2010
willa, ul. Nadbrzeżna 1, nr rej.: L-37 z 11.12.2000
dom, ul. Obotrycka 8, nr rej.: 322/84 z 17.06.1984
kamienica, ul. Obotrycka 9, nr rej.: 422/93 z 30.07.1993
sierociniec, ul. Obotrycka 14, nr rej.: L-195/1-2/A z 27.02.2006
ratusz, ul. Obotrycka 16, nr rej.: L-195/1-2/A z 27.02.2006
zespół poczty i telegrafu, ul. Pocztowa 15-19/ul. Strzelecka 25, nr rej.: L-69 z 1.04.2033, w tym:
budynek poczty ze skrzydłami oraz budynek odprawy dyliżansów
szkoła, ul. Przemysłowa 22, nr rej.: L-33 z 16.05.2002
Miejska Kasa Oszczędności, Towarzystwo Kredytowe, ul. Sikorskiego 7, nr rej.: 440/97 z
15.07.1997
kamienica, ul. Sikorskiego 106, nr rej.: 395/92 z 14.05.1992
willa, ul. Sikorskiego 107, nr rej.: 333/89 z 19.09.1989
willa, ul. Składowa 11, nr rej.: 448/98 z 27.04.1998
kamienica, ul. Spichrzowa 4, nr rej.: 401/92 i 402/92 z 27.05.1992
2 wille braci Bahrów, ul. 30 Stycznia 1, nr rej.: L-291/A z 4.07.2008
zespół szkoły, ul. 30 Stycznia 29, w tym: szkoła, nr rej.: 427/94 z 8.04.1994, budynek
gospodarczy, sala gimnastyczna, nr rej.: 418/93 z 22.12.1993
Dom Ubogich, ul. Teatralna 25, nr rej.: 449/98 z 14.12.1998
pałac, ul. Teatralna 30, nr rej.: 211/76 z 7.12.1976
zespół domu zakonnego ss. Czerwonego Krzyża „Bethesda”, ob. szpital dziecięcy, ul. Walczaka
16, nr rej.: L-63 z 3.10.2002 w tym: budynek główny, dom emeryta , budynek oddziału
niemowląt oraz zieleń szpitalna
zespół szpitala, ul. Walczaka 42, nr rej.: L-406/A z 6.02.1986, z 29.08.2001 i z 18.05 2010 w
tym: 10 pawilonów szpitalnych, budynek administracyjny nr 15, budynek gospodarczy nr 13,
kotłownia nr 14, kostnica, park szpitalny
zespół willowy, ul. Wał Okrężny 37, nr rej.: 126/76 z 10.11.1976 w tym: willa (pałacyk),
kordegarda, park, nr rej.: 320/84 z 5.09.1984, brama
zespół willowy, ob. muzeum, ul. Warszawska 35, w tym: willa, nr rej.: 240/79 z 22.03.1979,
oficyna, park, fontanna, nr rej.: L-495/A z 29.05.2012, altana, ogrodzenie z bramą i furtą
mur./met.
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•
•
•
•

kamienica ul. Woskowa 1 b, nr rej.: L-383/A z 9.03.2010
dom, ul. Woskowa 1 c, nr rej.: 372/91 z 6.11.1991
estakada kolejowa, wzdłuż rzeki Warty, nr rej.: L-320/A z 2.06.2009
spichrz, ul. Fabryczna 1, nr rej.: KOK-I-140 z 16.03.1961 oraz 16/76 z 22.10.1976
spichrz, ul. Grobla 1, nr rej.: 366/91 z 2.09.1991
stodoła, ul. Grobla 43, nr rej.: 633/63 z 18.12.1963

Zarówno rejestr zabytków jak i gminna ewidencja zabytków mają charakter otwarty i podlegają
bieżącej aktualizacji, zgodnie z faktycznym stanem zachowania i waloryzacją ujętych obiektów.
4.2. OCHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
Stanowisko archeologiczne to zwarty, oddzielony od innych podobnych, wycinek przestrzeni,
w obrębie którego występują źródła archeologiczne dotyczące śladów materialnej działalności ludzkiej
w przeszłości wraz z otaczającym je kontekstem.
W studium uwzględniono stanowiska archeologiczne zaewidencjonowane aktualnie
w dokumentacji konserwatorskiej – Archeologicznym Zdjęciu Polski (AZP). Stanowiska zostały
oznaczone na załączniku graficznym pt.: Uwarunkowania kulturowe.
Ewidencja stanowisk archeologicznych nie jest zbiorem zamkniętym i może ulec poszerzeniu
lub uszczupleniu w miarę naukowej weryfikacji źródeł archeologicznych. Do zbioru mogą być włączane
informacje o wszystkich sukcesywnie odkrywanych reliktach przeszłości niezależnie od charakteru
badań, a także wszystkie bieżące informacje weryfikujące lub uzupełniające dotychczasowe dane.
4.3. DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Dobra kultury współczesnej to zbiór obiektów, które nie posiadają statusu prawnej ochrony
jako zabytki, lecz zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stanowią wybrane dobra kultury materialnej, uznane za dorobek współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli
cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna. Dobrami tymi mogą być budynki, ich wnętrza i
detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, pomniki, miejsca pamięci itp.
Obiekty architektury powstałe w 2. połowie XX w. zaczynają się dekapitalizować, nie zawsze
też spełniają dzisiejsze wymogi techniczne. Z drugiej strony dostrzegamy wartość, indywidualność czy
jednoznaczny styl poszczególnych realizacji. Istnieją w tkance urbanistycznej obiekty, które się
wyróżniają nowatorską konstrukcją, ciekawą bryłą, starannie dobranymi elementami elewacji bądź
wyjątkowo dobrze wpisują się w otoczenie.
Kryteria kwalifikujące dany obiekt do zasobu dóbr kultury współczesnej, takie jak: wartość
artystyczna, unikalność, nowatorstwo, symbol i znak, tradycja miejsca, kontekst, uznanie
współczesnych i próba czasu są w pewnym stopniu umowne, nawet subiektywne. Jednak nadrzędnym
celem działań miasta powinna być skuteczna ochrona wartości, jakie wnoszą wybitne budynki, ich
zespoły czy detale architektoniczne.
Następujące obiekty stanowią dobra kultury współczesnej:
• gorzowski „Okrąglak” (dawny bar „Express”)
• filharmonia gorzowska
• zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej, w rejonie ul. Gagarina,
Kosmonautów i Lotników oraz ul. Głowackiego
• amfiteatr gorzowski
• budynek usługowy pomiędzy ul. Chrobrego i Mostową („Titanic”)
• zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Stilonowej
• kościół rzymskokatolicki pw. Maksymiliana Marii Kolbego
• pomnik Adama Mickiewicza z 1956 r., autorstwa Jana Józefa Gosławskiego
• pomnik odlatujących ptaków, autorstwa Zofii Bilińskiej.
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5. WARTOŚCI PRZYRODNICZE
5.1. UWARUNKOWANIA FIZJOGRAFICZNE
Gorzów Wielkopolski położony jest na dwóch brzegach Warty u ujścia Kłodawki na pograniczu
Wielkopolski i Pomorza. Cechą charakterystyczną Gorzowa Wielkopolskiego jest położenie miasta w
obrębie dwóch bardzo różnych jednostek morfogenetycznych, cechujących się skrajnie
zróżnicowanymi warunkami fizjograficznymi. Północna część miasta położona na prawym brzegu
Warty włączona jest do makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego (mezoregion Równina
Gorzowska – południowa granica lodowca). Południowa część miasta leżąca na lewym brzegu Warty
włączona jest do makroregionu Pradolina Toruńsko - Eberswaldzka (mezoregionu Kotlina Gorzowska).
Współczesna rzeźba terenu miasta jest efektem czynników zachodzących w okresie
czwartorzędu, w tym z intensywnymi procesami erozji, a następnie sedymentacji w okresie plejstocenu
i holocenu, co wpłynęło na zróżnicowanie i miąższość osadów czwartorzędowych. Obecne
ukształtowanie powierzchni terenu jest wypadkową wielu czynników m.in. denudacyjnej działalności
lądolodu (akumulacyjna, erozja, itp.) oraz czynników fluwioglacjalnych i eolicznych. Efektem tych
procesów jest zróżnicowana morfologia obszaru z charakterystycznymi formami rzeźby. W krajobrazie
miasta w obrębie wysoczyzny wyraźnie rysuje się rynna subglacjalna przecinająca jego teren z północy
na południe. Rynna obejmuje dolinę Kłodawki, która przecinając wysoczyznę uformowała u podnóża
krawędzi pradoliny i wysoczyzny znacznych rozmiarów stożek napływowy. W granicach Gorzowa
Wielkopolskiego zachował się tylko jeden poziom teras nadzalewowych o wysokości do 24 m n.p.m. w
dolinie Warty i do około 50 m n.p.m. w dolinie Kłodawki. Strefa krawędziowa, ograniczająca od
południa obszar wysoczyznowy, charakteryzuje się urozmaiceniem rzeźby i dużymi spadkami terenu.
Teren ten stanowi charakterystyczny wyróżniający się element w krajobrazie miasta. Ponadto strefę
krawędziową rozcinają płaskie, liczne i rozgałęzione nieckowate doliny. Na północ od terenu miasta
powierzchnia wysoczyzny łagodnie przechodzi w rozległą równinę sandrową.
W granicach miasta Gorzowa Wielkopolskiego znajdują się tereny, które zostały przekształcone
w różnym stopniu przez człowieka. Ich geneza jest zróżnicowana, od przedwojennych wyrobisk gliny,
po współczesne nasypy drogowe i kolejowe, wały przeciwpowodziowe czy przekształcone stoki dolin.
Na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego nie występują zarejestrowane tereny zagrożone
ruchami masowymi ziemi, ani tereny na których te ruchy występują (tereny osuwisk) natomiast
(głównie w rejonie skarp morenowych) występują tereny predysponowane do występowania ruchów
masowych.
5.2. UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE
Obszar Gorzowa Wielkopolskiego znajduje się w obrębie Monokliny Przedsudeckiej w
jednostce bloku Gorzowa Wielkopolskiego. Strop osadów mezozoicznych położony jest na wysokości
140-160 m p.p.m. Są to margle i wapienie margliste kredy górnej. Na osadach kredowych spoczywają
utwory paleogenu i neogenu. Ich łączna miąższość dochodzi do 100-110 m. Paleogen reprezentowany
jest przez piaski drobnoziarniste i pylaste z wkładkami mułkowymi z glaukonitem oligocenu dolnego.
Na nich spoczywają mułowce glaukonitowe formacji iłów toruńskich oraz piaski pylaste i mułkowate
należące do oligocenu górnego. Osady dolnego i środkowego miocenu rozwinięte są w postaci formacji
burowęglowej. Są to utwory piaszczysto-ilaste z wkładkami i pokładami węgla brunatnego o miąższości
do kilku metrów. Na znacznej części osady te budują podłoże czwartorzędu oraz uczestniczą w
zaburzeniach glacitektonicznych. Osady czwartorzędu występują na całym analizowanym obszarze.
Miąższość ich jest mocno zróżnicowana i waha się od 12 do ponad 170 m.
Osady rozpoczynają się piaskami i mułkami zastoiskowymi. Ich miąższość dochodzi do 22 m, a
strop położony jest na wysokości 50-60 m n.p.m. Na nich spoczywają żwiry i piaski wodnolodowcowe
powstałe podczas transgresji lądolodu stadiału głównego. Osady te odsłaniają się w skarpie
wysoczyzny i zboczach doliny Kłodawki, gdzie były przedmiotem eksploatacji w kilku żwirowniach.
Osiągają miąższość od 4 do 35 m. Na tych osadach spoczywa glina stadiału głównego, wykazująca
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miejscami dwudzielność. Jej miąższość wynosi przeciętnie 8-10 m. Glina ta buduje powierzchnię
wysoczyzny morenowej, na której zlokalizowany jest Gorzów Wlkp. Glina ta jest miejscami rozcięta i
przykryta przez kolejną serią żwirów i piasków wodnolodowcowych. W północnej części miasta osady
te tworzą bardziej zwarte pokrywy o charakterze sandrów.
Południowa część miasta (Zamoście, Zakanale, Siedlice, Zieleniec) położona jest na obszarze
holoceńskich teras zalewowych Warty. Osady tej terasy wykazują się duża zmiennością budowy
geologicznej wynikającej z genezy powstania tych osadów. Wyższe części teraz zbudowane są głównie
z piasków. Miąższość tych osadów wynosi od 1,5-2 m do 5 m. Charakterystyczną cechą terasy
zalewowej są wyraźne ślady po meandrach Warty, których promień wynosił od 100 do 300 m.
W przestrzennym podziale obszaru Gorzowa Wielkopolskiego, względem uwarunkowań
geologiczno-inżynierskich, można wyróżnić następujące rodzaje zasadniczo różniących się pomiędzy
sobą strefy:
• wysoczyznę (północna część miasta)
• formy dolinne (dolina Warty i dolina Kłodawki)
W obrębie wysoczyzny należy rozdzielić jej obszar centralny od strefy krawędziowej – zboczy
wysoczyzny charakteryzujących się odmiennymi warunkami geotechnicznymi. Również rozróżnienie
warunków występuje odnośnie dolin rzecznych Warty i Kłodawki.
Z uwagi na przydatność do zabudowy4 grunty na terenie miasta można podzielić na:
• grunty wskazane do zabudowy bez istotnych ograniczeń
• grunty wykazujące ograniczoną przydatność dla zabudowy
• grunty trudne z istotnymi ograniczeniami dla zabudowy
• grunty wskazane do wykluczenia z zabudowy
Użytki rolne na terenie Gorzowa Wielkopolskiego zajmują powierzchnię 4346 ha, co stanowi
ok. 50,7 % powierzchni miasta. Tereny wykorzystywane rolniczo zlokalizowane są głównie w części
południowej, zachodniej i północno-zachodniej miasta. Duże zróżnicowanie w budowie geologicznej
utworów powierzchniowych znajduje swoje odzwierciedlenie w znacznym zróżnicowaniu tak pod
względem typologicznym, jak i gatunkowym oraz w rozkładzie przestrzennym gleb, jakie występują na
terenie miasta. Wyraźnie zauważa się podział miasta na część wysoczyznową oraz dolinną.
W części wysoczyznowej występują gleby wytworzone z piasków gliniastych i glin piaszczystych
zaliczone do 2 (pszennego) dobrego i 4 (żytnio ziemniaczanego) bardzo dobrego kompleksu
przydatności rolniczej i cechują się wysokim wartościami przydatności rolniczej. Wynika to między
innymi z dużej zasobności w składniki pokarmowe i prawidłowych stosunkach powietrzno - wodnych.
Jedynie w części północno-zachodniej miasta (teren byłego poligonu przy granicy z gminą Kłodawa)
występują gorsze gleby wytworzone z piasków w szczególności słabo gliniastych. Są to słabe i bardzo
słabe gleby żytnie V - VI klasy bonitacyjnej.
Część dolinną miasta podzielić można na:
a) szeroko obwałowaną dolinę Warty, gdzie wstępują mady o różnym składzie mechanicznym,
stale nadmiernie uwilgotnione, użytkowane jako trwałe użytki zielone, łąki i pastwiska
zaliczone do III – IV klasy bonitacyjnej gleb,
b) tereny położone poza obwałowaniami, gdzie występują wtórnie zbrunatniałe mady o
zróżnicowanym składzie mechanicznym oraz gleby brunatne kwaśne wytworzone z różnych
piasków. Z uwagi na generalnie płytko występującą tu wodę gruntową, są to słabe i średnie
użytki zielone – łąki i pastwiska IV – V klasy bonitacyjnej. Gleby te użytkowane jako grunty orne
zaliczone do gleb IV b – V klasy bonitacyjnej.
Na skutek rozwoju zabudowy powierzchnia terenów rolniczych sukcesywnie maleje. Znaczna
część użytków rolnych pozostaje niezagospodarowana.

4

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla obszaru miasta. Zeszyt 2. PPP Sp. z o.o. 2017
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Na terenie miasta zlokalizowane jest jedno udokumentowane złoże kopalin. Przy południowej
granicy miasta znajduje się złoże kruszyw naturalnych „Deszczno – Łagodzin” – pow. ok. 470 ha z czego
większość znajduje się poza granicami miasta (poszczególne obszary znajdujące się w granicach
udokumentowanego złoża są sukcesywnie formalnie wyłączane z jego granic przez poszczególnych
właścicieli gruntów zamierzających zagospodarować je na cele użytkowe).
W granicach Gorzowa Wielkopolskiego nie ma wyznaczonych terenów górniczych, ani obszarów
górniczych natomiast całe miasto objęte jest koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie tych surowców ze złóż w obszarze „Gorzów Wielkopolski
– Międzychód”.
Obszary narażone na występowanie ruchów masowych ziemi (osuwiska) są zazwyczaj
zlokalizowane na stokach dolin rzecznych. Tereny te oznaczone zostały na rysunku Studium.
5.3. UWARUNKOWANIA EKOLOGICZNE
1. System przyrodniczy miasta
System przyrodniczy miasta to zespół terenów aktywnych biologicznie, przenikających obszar
zurbanizowany, umożliwiających przyrodnicze powiązania funkcjonalne poprzez cyrkulację
atmosferyczną, przepływ wody, migrację roślin i zwierząt oraz inne procesy przyrodnicze. Istnienie
systemu warunkuje utrzymanie względnej równowagi ekologicznej środowiska przyrodniczego,
wzbogaca jego strukturę i urozmaica krajobraz miasta. Gorzów Wielkopolski położony jest nad dwoma
rzekami, które w dużej mierze kształtują charakter przyrodniczy miasta. Mają one szczególne znaczenie
dla zachowania bioróżnorodności na terenie miasta, ze względu na towarzyszące im bogactwo siedlisk
i pełnioną przez nie funkcję korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Tereny
szczególnie cenne przyrodniczo to: pozostałości lasów łęgowych i grądów, doliny rzeczne ze
starorzeczami i zbiornikami wodnymi, tereny wodonośne, łąki zmiennowilgotne i rajgrasowe, a także
sztucznie utworzone pola irygacyjne.
Ponadto na terenie miasta istnieje rozbudowany system terenów zieleni, który tworzą lasy,
parki, skwery, ogrody działkowe i aleje wraz z drobnymi zbiornikami wodnymi i ciekami
powierzchniowymi. Spełnia on ważną funkcję przyrodniczą i rekreacyjną, głównie o randze lokalnej.
Lasy na terenie miasta zajmują jedynie 409 ha, co stanowi ok. 4,7 % ogólnej jego powierzchni.
Występują one w części północnej i zachodniej miasta. Największą powierzchnię 349 ha zajmują lasy
Skarbu Państwa należące do Nadleśnictw Kłodawa, Lubniewice, Skwierzyna i Bogdaniec. Tereny tzw.
zieleni wysokiej, na którą składają się lasy, parki, skwery, zieleń przyuliczna, zieleń izolacyjna, ogrody
działkowe i cmentarze, stanowią ok. 9 % powierzchni miasta.
Tereny zieleni w granicach miasta, poza obszarami leśnymi, obejmują:
• pasma dolin rzecznych (Warta, Kłodawka i Srebrna) i Kanału Ulgi wraz z przylegającymi do
nich terenami zieleni
• tereny zieleni miejskiej, czyli parki, skwery, zieleńce i podobne zgrupowania zieleni
• terenowe urządzenia sportowe które towarzyszą zabudowie
• cmentarze (które w Gorzowie Wielkopolskim charakteryzują się dużą ilością zieleni)
• tereny niezabudowane ze względu na przeznaczenie terenu lub pełnioną funkcję w tym
tereny rolnicze, zieleń izolacyjna, strefy ochronne ujęć wody, tereny związane ze
składowaniem odpadów lub ochroną przeciwpowodziową
• zadrzewienia przyuliczne w formie szpalerów lub alei
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2. Waloryzacja środowiska przyrodniczego
Na obszarze miasta znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, z których
część objęta jest ochroną prawną. Należą do nich:
a) Obszar Natura 2000 PLH 80006 Ujście Noteci jest to specjalny obszar ochrony (OZW) o pow.
3994,54 ha. Swymi granicami ostoja ta obejmuje płaski obszar teras zalewowych dwóch dużych
rzek regionu Polski zachodniej tj. Warty oraz Noteci. Jednocześnie koryta obu rzek wyznaczają
oraz stanowią główną oś przebiegu obszaru. W miejscowości Santok koło Gorzowa
Wielkopolskiego znajduje się także obszar węzła ujściowego, w którym wody niesione przez
Noteć wpadają do rzeki Warty. Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego położony jest niewielki,
skrajny, zachodni fragment ostoi. Siedliska przyrodnicze, będące przedmiotem ochrony
obszaru PLH080006 Ujście Noteci, na terenie miasta reprezentowane są jedynie przez:
siedlisko nr 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion oraz nr 3270 - Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion
rubri p.p. i Bidention p.p. Pozostałą powierzchnię pokrywają zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe
b) Obszar Natura 2000 PLB080002 Dolina Dolnej Noteci o pow. 24943,55 ha, został
zaklasyfikowany jako OSO (obszar specjalnej ochrony). Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego
położony jest niewielki, skrajny, zachodni fragment ostoi. W obszarze specjalnej ochrony
ptaków Dolina Dolnej Noteci stwierdzono łącznie 26 lęgowych gatunków z załącznika I
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w
sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz 38 gatunków regularnie migrujących, których nie
wymieniono w załączniku I ww. Dyrektywy. 24 gatunki (tj. 10 gatunków z zał. I i 14 gatunków
regularnie migrujących) spełniają kryteria uznania ich za przedmioty ochrony przedmiotowego
obszaru Natura 2000. Ponadto obszar, skupiając regularnie od 23000 do 24000 osobników
różnych gatunków ptaków wodno-błotnych podczas migracji wiosenno-jesiennej, kwalifikuje
się do miana ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym
c) Obszar Natura 2000 PLH80058 Murawy Gorzowskie jest to specjalny obszar ochrony (OZW) o
pow. 79.85 ha. Murawy Gorzowskie należą do najcenniejszych obszarów w Zachodniej Polsce,
chroniących zanikający już element krajobrazu roślinnego Polski, jakim są murawy
kserotermiczne. Zajmują kompleks wzgórz na krawędzi pradoliny Warty znajdujący się w
granicach miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na terenie dawnego poligonu wojskowego.
Wyznaczony obszar Natura 2000 składa się z dwóch kompleksów. Główny kompleks częściowo
pokrywa się z granicami rezerwatu przyrody "Gorzowskie Murawy", który powstał w 2006
roku, w miejscu dawnego poligonu wojskowego. Do początku lat 70-tych XX wieku teren ten
był ekstensywnie użytkowany rolniczo poprzez wypas owiec. W wyniku jego zaniechania zaczął
nasilać się proces sukcesji naturalnej. Aktualnie zostały podjęte działania aktywnej ochrony.
Mniejszy kompleks położony przy torach kolejowych w zachodniej części Gorzowa stanowi
użytek ekologiczny "Gorzowskie murawy kserotermiczne" utworzony w 2005 roku
d) Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Warty i Dolnej Noteci” zajmuje powierzchnię 33888
ha. Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego położony jest niewielki, skrajny, zachodni fragment,
stanowiący ok. 0,74% powierzchni obszaru. W granicach miasta południowy fragment
częściowo pokrywa się z obszarami PLH080006 Ujście Noteci i PLB080002 Dolina Dolnej Noteci
(bez portu zimowego). Leśny Park Czechówek położony jest w całości na terenie OCHK
e) rezerwat przyrody "Gorzowskie Murawy" w dużej części pokrywa się z obszarem Natura 2000
PLH080058 Murawy Gorzowskie. Rezerwat przyrody ma powierzchnię 79,40 ha. Celem
ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności kserotermicznej, szczególnie muraw
ostnicowych, kłosownicowych, szczotlichowych oraz stanowisk gatunków roślin, między
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f)

innymi ostnicy włosowatej, pajęcznicy liliowatej, dzwonka syberyjskiego, ostro łódki kosmatej
i zwierząt: świergotka polnego i ślimaka żeberkowego. Rezerwat położony jest na północnej
krawędzi pradoliny rzeki Warty, na wschód od ul. Dobrej, na terenach będących we władaniu
miasta. Teren ten charakteryzuje się szczególnymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi.
Jest to teren o urozmaiconej rzeźbie, z licznymi polanami, wąwozami oraz wzgórzami
częściowo porośniętymi drzewami z udziałem kompleksu leśnego
użytek ekologiczny "Gorzowskie Murawy Kserotermiczne" jest to teren o powierzchni prawie
2 ha, położony w obrębie Wieprzyce przy zachodniej granicy miasta, na stromej krawędzi
pradoliny Warty. Murawy kserotermiczne występujące w obrębie użytku ekologicznego należą
do siedlisk bardzo rzadkich i najcenniejszych w kraju ze względu na obecność ostnicy Jana. Płat
tego zbiorowiska jest jedynym miejscem występowania tego gatunku nad Wartą. Oprócz
ostnicy Jana rośnie tu wiele innych rzadkich i zagrożonych wyginięciem roślin między innymi:
pajęcznica liliowata, czyściec prosty, dzwonek syberyjski, ostnica włosowata;

g) pomniki przyrody
W granicach Gorzowa Wielkopolskiego znajdują się 44 drzewa uznane za pomniki przyrody

Ryc. 7. System przyrodniczy
Źródło: Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych na podstawie danych Pracowni Urbanistycznej

5.4. UWARUNKOWANIA SOZOLOGICZNE
1. Warunki aerosanitarne
Głównymi przyczynami wystąpienia przekroczeń, dopuszczalnych przepisami poziomów substancji, są:
• emisje związane z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem
• emisje związane z indywidualnym ogrzewaniem budynków opałem stałym
• szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
• niekorzystne warunki mikroklimatyczne
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Najpowszechniej występujące w powietrzu atmosferycznym zanieczyszczenia, to gazy i pyły
pochodzące z procesów energetycznego spalania paliw. Wymienić tu można dwutlenek siarki,
emitowany w wyniku spalania naturalnie zanieczyszczonych związkami siarki paliw, dwutlenek azotu,
powstający głównie w paleniskach w warunkach wysokiej temperatury, oraz pyły, zwłaszcza
krzemionkowe, jako naturalna pozostałość spalanych stałych paliw kopalnych.
Innym istotnym źródłem emitującym zanieczyszczenia do powietrza, jest transport samochodowy.
Zanieczyszczeniem emitowanym przez silniki spalinowe jest powstający w czasie ich pracy dwutlenek
azotu. Do zanieczyszczeń typowo transportowych zalicza się też węglowodory, tlenek węgla oraz pyły.
Istotne jest również tzw. wtórne pylenie z podłoża, które w zależności od warunków
meteorologicznych (wiatr i opady), zagospodarowania podłoża (występowanie roślinności, mała
architektura, eksploatowanie powierzchni przez rolnictwo, przemysł i transport) jest również
czynnikiem wpływającym, na jakość powietrza.
Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego duży wpływ na powstawanie wyższych, niż w innych
punktach pomiarowych, wartości stężeń dwutlenku azotu NO2 ma komunikacja samochodowa. Jest to
szczególnie widoczne na obszarze, gdzie natężenie ruchu samochodowego jest największe (centrum
miasta, droga krajowa nr 22). Obserwowane są również znaczne zmiany dobowe wielkości
zanieczyszczeń. Najmniejsze zanieczyszczenie występuje w późnych godzinach nocnych, pomiędzy 2 –
4 godziną. Wzrost następuje wraz z wzmagającym się ruchem ulicznym, z kulminacją przeważnie koło
godziny 17-tej.
Prowadzone ostatnio działania związane z ograniczaniem ruchu kołowego w centrum oraz
udogodnień przemieszczania się z wykorzystaniem transportu publicznego docelowo wpłyną
pozytywnie na zmniejszenie zanieczyszczenia w mieście.
Wyższe stężenia średnioroczne dwutlenku siarki SO2 obserwowane są w Śródmieściu, w
obszarze starej zabudowy (dolina rzeki Kłodawki). Jest to związane z funkcjonowaniem dużej liczby
pieców węglowych oraz niekorzystnymi warunkami przewietrzania w tym rejonie miasta. Różnice w
stężeniach zanieczyszczeń pomiędzy sezonem grzewczym, a pozostałą częścią roku, są wyraźne i
świadczą o dużym udziale spalania paliw stałych w ogrzewaniu budynków Śródmieścia. Należy jednak
podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat, również w rejonie śródmiejskim następuje spadek imisji
dwutlenku siarki, co wiąże się zarówno ze zmianą sposobu ogrzewania i likwidacją niektórych źródeł
imisji.
Najwyższe wartości pyłu zawieszonego PM10 obserwowane są w rejonie Śródmieścia. Stężenie
pyłu zawieszonego, szczególnie nasila się wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego (zanieczyszczenie to
jest mocno związane ze zjawiskiem emisji niskiej - paleniska domowe). Od chwili wprowadzenia w życie
programu KAWKA5 ilość dni z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu 24-godzinnego sukcesywnie
maleje.
2. Klimat akustyczny
Do źródeł hałasu w środowisku na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego zaliczono:
komunikację drogową, linie tramwajowe, linie kolejowe oraz przemysł6.
Zgodnie z Mapą Akustyczną Gorzowa Wielkopolskiego, na terenie miasta problem nadmiernej
uciążliwości akustycznej, dotyczy 113 odcinków dróg publicznych. W przeważającej liczbie są to odcinki
dróg, gdzie stwierdzone przekroczenia są niewielkie, i nie przekraczają 5dB (65 odcinków dróg). W
przypadku 44 odcinków dróg poziom przekroczeń, zawiera się w przedziale między 5 a 10dB. Jedynie
w przypadku 4 odcinków ulic, poziom hałasu, wynosi powyżej 10dB, jednak nigdy nie przekracza 15dB.
Dla 65 odcinków ulic są nieznaczne (do 5dB) i mogą wynikać z zaburzeń ruchu, związanych z
prowadzonymi obecnie inwestycjami na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Na
ponadnormatywny poziom hałasu drogowego narażonych jest 1,9 % mieszkańców miasta.

5
6

Program redukcji emisji pyłów w śródmieściu.
Aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego. 2018
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Tereny zagrożone hałasem tramwajowym w Gorzowie Wielkopolskim, zlokalizowane są na
niewielkich odcinkach wzdłuż torowisk tramwajowych. Problem nadmiernej uciążliwości akustycznej
w mieście, dotyczy 6 odcinków linii tramwajowej, na obszarze tym znajduje się torowisko przy ulicy
Pomorskiej, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Sikorskiego oraz Kostrzyńskiej.
W mieście tereny zagrożone hałasem przemysłowym, znajdują się w sąsiedztwie zakładów
produkcyjnych i usługowych.
Niewielka liczba mieszkańców – około 0,05 % narażona jest na ponadnormatywny poziom
hałasu tramwajowego i przemysłowego.
Tereny, na których przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu kolejowego, znajdują się
wzdłuż linii 203 relacji Krzyż-Kostrzyn. Zakres naruszeń jest jednak znikomy (tabela 13) i nie powoduje
zagrożenia dla obiektów chronionych.
3. Wody powierzchniowe i podziemne
Wody powierzchniowe występujące w granicach administracyjnych miasta to:
• Warta - prawobrzeżny dopływ Odry, przecinająca miasto równoleżnikowo
• Kłodawka płynąca w wyraźnej dolinie w północnej części miasta
• Srebrna – dopływ Kłodawki uchodzący do niej w północno-wschodniej części obszaru miasta,
• starorzecze Starej Warty (Kanał Ulgi)
• rozbudowana sieć kanałów i rowów melioracyjnych w dolinie Warty
• stawy miejskie
Głównym elementem sieci hydrograficznej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego jest rzeka
Warta, której współczesne koryto biegnie równoleżnikowo. Na jakość jej wód ma wpływ gospodarka
ściekowa takich miast jak: Zawiercie, Częstochowa Sieradz, Konin, Poznań i Śrem. Cały teren doliny
Warty pokryty jest systemem melioracji wodnych w postaci kanałów, rowów melioracji podstawowej
i szczegółowej. W skład systemu wchodzą liczne przepompownie, zastawki i obwałowanie oraz zbiornik
retencyjny tzw. cofkowy, u ujścia Warty (poza granicami miasta).
W rejonie przekroju w Gorzowie Wielkopolskim powierzchnia zlewni wynosi 52 800 km2, co
stanowi 97% całości. Zatem w rejonie miasta występuje niemal cały odpływ wód powierzchniowych z
rejonu zlewni. Średni roczny przepływ z wielolecia 1961–2010 dla przekroju w Gorzowie
Wielkopolskiego wynosi 221 m3/s.
Długość odcinka biegu Warty w granicach miasta wynosi około 10 km. Dzięki dobrej
przepuszczalności osadów dolinnych rzeka posiada bezpośrednie związki hydrauliczne z poziomem
wód gruntowych w obrębie terasów rzecznych. Wahaniom stanów wody w rzece odpowiadają szybkie
reakcje stanów zwierciadła wód gruntowych w dolinie. Na obszarze doliny rzeki (lewobrzeżna część
miasta) występują starorzecza, obszary podmokłe oraz liczne systemy rowów melioracyjnych.
Większość wód podziemnych pochodzi z infiltracji, tj. wsiąkania opadów atmosferycznych w
strefie przypowierzchniowej o niepełnym nasyceniu, czyli przez strefę aeracji do strefy saturacji
(całkowicie wypełnionej wodą).
Strefa aeracji od strefy saturacji oddzielona jest zwierciadłem wód podziemnych. Dlatego też
miąższość strefy aeracji posiada istotne znacznie dla sposobu zagospodarowania terenu. Im jest ona
płytsza tym mniejsza jest bezpośrednia pojemność podłoża odpowiadająca za przyjęcie do gruntu wód
zasilających. W efekcie wzrasta możliwość podniesienia lustra wody np. do granic fundamentów czy
podpiwniczeń, a w sytuacjach wysoce niekorzystnych dla miąższości poniżej 1m, nawet wystąpienia
wody na powierzchni terenu. Na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego takie zjawisko zachodzi na
terenach położonych w dolinie rzeki Warty, na południe od kanału Ulgi, do granic miasta, na tzw.
Zakanalu.
Zakres pojemności strefy aeracji odpowiada za zdolność do gromadzenia wody pochodzącej
z opadów atmosferycznych, spływu powierzchniowego i podpowierzchniowego oraz podsiąku
kapilarnego. Z punktu widzenia praktycznego można na jej podstawie oznaczyć tereny, które mogą
charakteryzować się potencjalnym zagrożeniem przez podtopienia w efekcie wzmożonego zasilania.
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Dlatego też obszary o małej miąższości tej strefy powinny być wskazywane jako tereny wykluczone
z zabudowy lub z przeznaczeniem pod zabudowę z ograniczeniami.
Na terenie miasta występują dwa piętra wodonośne: trzeciorzędowe i czwartorzędowe.
Największe znaczenie pod względem zaopatrzenia ludności w wodę mają poziomy w utworach
czwartorzędowych, tylko nieliczne ujęcia pobierają wodę z poziomów trzeciorzędowych. Poziomy
wodonośne na terenie miasta, szczególnie w dolinie Kłodawki i Warty, ze względu na brak warstw
izolujących od powierzchni terenu, są wrażliwe na oddziaływanie zanieczyszczeń antropogenicznych i
narażone na oddziaływanie licznych ognisk zanieczyszczeń.
Osiągnięcie celów w zakresie ochrony i poprawy stanu wód podziemnych oraz ekosystemów
bezpośrednio od nich zależnych i celów w zakresie zaopatrzenia ludności w dobrą wodę, mają zapewnić
działania w jednostkowych obszarach, tzw. jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd). Jednolite
części wód podziemnych obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych
o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę
lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i
ekosystemów lądowych. Gorzów Wielkopolski znajduje się w zasięgu JCWPd Nr 33.
4. Promieniowanie elektromagnetyczne
Pola elektromagnetyczne to pola elektryczne, magnetyczne lub elektromagnetyczne o
częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Ochrona zasobów środowiska przed oddziaływaniem związanym z
ich istnieniem, winna opierać się na utrzymywaniu ich na najniższym poziomie. Emisja pól
elektromagnetycznych wiąże się z użytkowaniem m.in. urządzeń: medycznych, przemysłowych,
łączności osobistej, systemów przesyłów danych, systemów transmisji sygnałów, systemów
radiolokacyjnych, radiowych i telewizyjnych systemów nadawczych, stacji i linii elektroenergetycznych.
Występującymi na terenie miasta emiterami pola elektromagnetycznego są:
• linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 110kV
• nadajniki radiowe i telewizyjne
• stacje trankingowej łączności radiowej
• stacje systemu dostępu radiowego AIRLOOPTM dla sieci telefonów stacjonarnych
• stacje bazowe telefonii komórkowej
W żadnym z 8 punktów na terenie miasta, gdzie dotychczas przeprowadzano badania natężenia
pola elektromagnetycznego, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych.
5.5. NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
1. Ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej
Zakłady z powodu magazynowania i używania w procesach przemysłowych substancji i środków
niebezpiecznych, a także ich potencjalnego zagrożenia, dzielimy na:
• zakłady dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej (ZDR)
• zakłady zwiększonego ryzyka poważnej awarii przemysłowej (ZZR) – posiadają one w swoich
instalacjach mniej substancji niebezpiecznych niż w ZDR-ach, ale nadal stanowią potencjalnie
wysokie zagrożenie dla otaczających je obszarów
• dla celów kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska wprowadzono dodatkową kategorię
zakładów, jaką są zakłady z trzeciej grupy ryzyka. Posiadają one w swoich instalacjach
substancje niebezpieczne w takiej ilości, że nie podlegają one wymogom dyrektywy SEVESO II,
ale w przypadku ich uwolnienia mogą w dalszym ciągu stanowić potencjalnie znaczące
niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska
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Efekt domina - występuje w przypadku zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR) lub/oraz dużego
ryzyka awarii (ZDR), zlokalizowanych w niedużej odległości od siebie, który to fakt może spowodować
wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jej skutki. W przypadku
Gorzowa Wielkopolskiego efekt domina nie występuje.
Obecnie na terenie miasta funkcjonuje jeden zakład dużego ryzyka awarii (S.C. Johnson Polska
Sp. z o.o. przy ul. Kasprzaka). Brak jest w mieście zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii.
Do zakładów posiadających instalacje szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi
(zakłady z trzeciej grupy ryzyka) na terenie miasta Gorzowa zaliczono:
• Elektrociepłownia Gorzów
• Instalacja do produkcji włókien sztucznych / Solvay Engineering Plastics Poland Spółka z o.o.
• INNEKO Sp. z o.o. w Chróściku
• Monosuisse Sp. z o.o.
• Zakłady Włókien Chemicznych STILON S.A.
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Wydział Oczyszczalni Ścieków
Zagrożeniem dla środowiska i zdrowia mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego jest również
potencjalna możliwość awarii zlokalizowanych w obrębie miasta stacji paliw płynnych. Na terenie
miasta znajdują się 347 stacje paliw płynnych o łącznej pojemności zbiorników oleju napędowego
wynoszącej około 1500 ton i etyliny 2000 ton. Pojemność zbiorników LPG 13 stacji gazowych wynosi
około 100000 litrów.
2. Przewóz materiałów niebezpiecznych
Obok zakładów, drugim źródłem poważnych awarii, jest transport substancji niebezpiecznych.
W transporcie mamy zazwyczaj do czynienia z mniejszymi ilościami (od kilku do kilkudziesięciu ton)
tych substancji niż na terenie zakładów. Czynnikiem, który w transporcie utrudnia podejmowanie
działań w przypadku wystąpienia poważnej awarii, jest nieprzewidywalność miejsca jej wystąpienia.
Źródłami poważnych awarii mogą być następujące rodzaje transportu: kolejowy, drogowy,
rurociągowy, wodny, przy czym transport samochodowy ze względu na przewóz substancji
niebezpiecznych lub wycieki substancji ropopochodnych na skutek wypadków drogowych jest jednym
z najczęstszych źródeł zagrożeń w transporcie.
Poważnym zagrożeniem jest również ruch tranzytowy przebiegający przez miasto i
transportowane za jego pośrednictwem substancje niebezpieczne. W przypadku kolizji drogowej
istnieje ryzyko znacznego skażenia obejmującego swoim zasięgiem tereny mieszkalne, a w razie
przebiegu trasy przez mosty na rzece Warcie bądź kanale Ulgi, także zasobów wodnych.
Najważniejsze drogi, po których przewożone są materiały niebezpieczne to droga ekspresowa
S3 wytyczona ze Świnoujścia do Lubawki i droga krajowa DK22 relacji Grzechotki – Kostrzyn nad Odrą.
Substancje te to gazy techniczne, benzyna, ON, propan-butan, benzen, kwas fluorokrzemowy,
cykloheksanon, kwas siarkowy, toluen, kwas solny, wodorotlenek sodowy, tlenek etylu, dwutlenek
siarki.
Substancje niebezpieczne transportuje się również drogami kolejowymi: linią kolejową nr 203
relacji Tczew – Kostrzyn oraz linią kolejową nr 367 relacji Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski.
Niebezpieczeństwo poważnej awarii jest tym większe, że stan techniczny urządzeń kolejowych, z uwagi
na marginalne znaczenie tej linii nie jest na bieżąco usprawniany. Drogą transportu kolejowego
transportowane są takie substancje jak: amoniak, materiały pędne, gazy skroplone, kwasy i
wodorotlenki. Linia przebiega przez śródmieście Gorzowa Wielkopolskiego, po liczącej ponad 2000
metrów estakadzie.
Przez miasto przebiegają rurociągi naftowe DN500 i DN800. Wzdłuż ich przebiegu należy
zachować strefę bezpieczeństwa – minimum 16 m dla DN500 oraz minimum 20 m dla DN800.
Lokalizacja budynków powinna być możliwa w odległości co najmniej 20 m od osi rurociągów.
7

Stan na 2018 r.
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3. Składowanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
Unieszkodliwianiem odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie miasta zajmuje się
spalarnia odpadów przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim.
Unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest zajmuje się na terenie miasta INNEKO Sp.
z o.o. Odpady azbestowe składowane są na terenie składowiska w Chróściku na wydzielonej kwaterze.
4. Zagrożenie powodzią
Zagrożenia powodziowe występujące w dolinie Warty stwarzają niebezpieczeństwo dla życia
ludzi, ich zdrowia i majątku. Warta zagraża głównie lewobrzeżnej części miasta, która leży na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią lub zagrożonych powodzią w przypadku przerwania wałów. Ze
względu na genezę powodzi na obszarze miasta występują:
• powodzie opadowe, występujące głównie w miesiącach letnich i spowodowane lokalnymi
bądź też frontalnymi deszczami o dużym natężeniu
• wiosenne powodzie roztopowe, spowodowane gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej i
spływem nagromadzonych w obszarze całej zlewni wód przy jednocześnie zamarzniętej
powierzchni terenu
• zimowe powodzie zatorowe, spowodowane zatorami śryżowymi lub spiętrzeniem wody na
zatorze w czasie spływu lodów – bardzo groźny rodzaj powodzi.
Zlokalizowany w południowej części miasta Kanał Ulgi pozwala na skierowanie części wysokich
wód poza granice zabudowanej części miasta. Przebieg wezbrania na Warcie w znacznym stopniu jest
regulowany poprzez zbiornik zaporowy Jeziorsko (woj. wielkopolskie i łódzkie). Powodzie występujące
zimą (miesiące XII-I) należą do najgroźniejszych ze względu na ich nieprzewidywalne miejsce i szybki
czas rozwoju zjawiska.
Zgodnie z informacjami zawartymi na mapach zagrożenia powodziowego, na terenie miasta
znajdują się następujące kategorie obszarów zagrożonych powodzią:
• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na
10 lat (Q 10%)
• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na
100 lat (Q 1%)
• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500
lat (Q 0,2%)
• obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy
• obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału
przeciwpowodziowego.
Obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 10 lat i raz na
100 lat oraz obszary między linią brzegową a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem stanowią obszary szczególnego zagrożenia powodzią.
Zagospodarowanie obszarów zagrożonych powodzią powinno się odbywać zgodnie ze
szczególnymi zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz w uzgodnieniu z odpowiednim
organem.
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Ryc. 8. Zagrożenie powodziowe
Źródło: Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennych na podstawie danych Pracowni Urbanistycznej

Niezależnie od występowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, w obszarze miasta
istnieje ryzyko lokalnych podtopień związanych z nawalnymi deszczami i niewydolnym systemem
kanalizacji deszczowej i retencji wód opadowych. Dotyczy do szczególnie rejonu doliny Kłodawki.
Podczas nawalnych opadów deszczu zidentyfikowane zostały miejsca szczególnie narażone na
podtopienia. Obecnie wdrażane jest usprawnienie systemu poprzez budowę zbiorników retencyjnych,
wprowadzanie w planach miejscowych ustaleń nakazujących zachowanie jak największej retencji
terenowej i wykorzystanie wód opadowych. Działania te jednak nie są wystarczające i konieczne jest
przyjęcie odpowiedniej polityki miejskiej dotyczącej polityki retencji i odprowadzenia wód opadowych.
5. Inne zagrożenia
•
•
•
•
•

Poza zagrożeniami wymienionymi w punktach 1-4 występują również inne zagrożenia:
zagrożenie pożarowe – wynika z faktu istnienia infrastruktury miejskiej (instalacje, sprzęty
gospodarstwa domowego, itp.)
zagrożenia budowlane – związane głównie z utratą statyki budowli lub jej elementu
zakażenia epidemiczne i epizootyczne
inne zagrożenia – magistrale gazu wysokiego ciśnienia, stacje redukcyjne gazu, napowietrzne
linie elektroenergetyczne, duże transformatory)
inne klęski żywiołowe (huragany, susze, śnieżyce, duże i długotrwałe mrozy).
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6. TRANSPORT I MOBILNOŚĆ
6.1. SYSTEM TRANSPORTOWY
6.1.1 Transport drogowy
Najistotniejszymi dla miasta szlakami komunikacji samochodowej jest droga ekspresowa S3
(E65), której fragment stanowi zachodnią obwodnicę miasta (jest to szlak o znaczeniu krajowym
biegnący, na terenie Polski, od zespołu portów morskich Szczecin – Świnoujście do granicy z Czechami,
w granicach miasta znajdują się trzy węzły z drogą S3) oraz droga krajowa nr 22 prowadząca od
przejścia granicznego w Grzechotkach (granica polsko – rosyjska) do Kostrzyna nad Odrą (granica
polsko – niemiecka).
W mieście rozpoczynają się 4 drogi wojewódzkie: nr 132 do Kostrzyna nad Odrą, nr 151 do
Choszczna, nr 158 do Drezdenka i nr 130 do Dębna.
Drogi publiczne w granicach miasta (z wyjątkiem drogi ekspresowej S3) znajdują się w zarządzie
Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego.
Nad gorzowskimi rzekami przebiega 16 mostów – 3 nad rzeką Wartą (w tym 1 kolejowy), 3 nad
Kanałem Ulgi (w tym 1 kolejowy) oraz 10 nad rzeką Kłodawką. Ponadto nad Kłodawką funkcjonuje kilka
kładek pieszych.
6.1.2 Transport kolejowy
Miasto uzyskało pierwsze połączenie kolejowe 12 października 1857, dzięki uruchomieniu
102,4 km jednotorowej linii Krzyż Wlkp. – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn nad Odrą[53]. Kolejnym połączeniem
wybudowanym w latach 1885–1896 była 67,6 km jednotorowa linia Dąbrówka Wielkopolska – Gorzów
Wielkopolski.
Obecnie na układ sieci kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim składają się dwie czynne linie o
znaczeniu państwowym i regionalnym. Linia nr 203 (Berlin – Kostrzyn nad Odrą – Gorzów Wielkopolski
– Piła – Tczew), która dzięki węzłowi kolejowemu w Krzyżu Wielkopolskim łączy miasto ze Szczecinem
i Poznaniem oraz linia nr 367 do Zbąszynka, gdzie łączy się z magistralą E 20 Berlin - Warszawa - Moskwa
oraz linią kolejową nr 358 do Zielonej Góry. Ponadto na terenie miasta poprowadzona jest czynna linia
kolejowa nr 415 relacji Gorzów Wielkopolski – Gorzów Wielkopolski Wieprzyce. Aktualnie w
dokumentach PKP PLK linia 415 jest skreślona z ewidencji.
6.1.3 Transport lotniczy
Miasto nie posiada własnego lotniska. Przy szpitalu wojewódzkim zlokalizowane jest
nowoczesne lądowisko dla śmigłowców. W okolicach Gorzowa Wielkopolskiego znajduje się lotnisko
prywatne (Ulim) oraz baza lotnicza Lasów Państwowych (Lipki Wielkie). Portami lotniczymi
obsługującymi gorzowian są Berlin, Poznań, Szczecin – Goleniów i Babimost.
6.1.4 Transport wodny
Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego zlokalizowany jest port rzeczny na trasie
międzynarodowej drogi wodnej E-70, tzw. Port Zimowy. Port pełni jednocześnie funkcje stoczni. W
centrum miasta przy ul. Nadbrzeżnej zlokalizowana jest przystań rzeczna, będąca częścią bulwaru
nadwarciańskiego, ponadto przy Al. 11 Listopada funkcjonuje marina. Znaczenie transportu wodnego
w mieście jest bardzo małe.
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6.2. KOMUNIKACJA MIEJSKA
Komunikacja miejska stanowi część większego systemu komunikacji zbiorowej i obejmuje
połączenia o statusie publicznym. W kontekście zasięgu swojego działania możemy mówić o
komunikacji miejskiej jak i podmiejskiej.
Komunikacja miejska w Gorzowie Wielkopolskim przybrała formę linii autobusowych oraz
tramwajowych choć katalog możliwości dostępnych opcji jest znacznie szerszy. Od
roweru/motoroweru miejskiego poprzez trolejbusy, car-sharing czy kolej miejską po tramwaj wodny.
Najważniejszym zadaniem związanym z zarządzaniem systemem komunikacji miejskiej jest
odwrócenie negatywnego trendu dotyczącego ilości przewożonych pasażerów. Miał on swój początek
jeszcze w latach 90-tych XX wieku i był związany ze zwiększeniem współczynnika motoryzacji a obecnie
ma swój ciąg dalszy i wynika ze zmian stylu życia (suburbanizacja) oraz tendencji demograficznych.
6.3. KOMUNIKACJA PIESZA
W przeszłości ruch pieszy stanowił podstawę komunikacji w miastach, istniała równowaga
pomiędzy jego podstawowymi funkcjami jako miejscem spotkań, handlu i komunikacji. W XX wieku
rozwój transportu spowodował zmiany tak radykalne iż przerwano wieki tradycji, nastąpiło
rozprzestrzenianie terytorialne miast oraz zawłaszczanie przestrzeni publicznych przez samochody.
Współczesne miasta cechują się ogromnym poziomem zużycia energii, wody, przestrzeni oraz innych
zasobów. Przeciwdziałanie negatywnym tendencjom może nastąpić dzięki oszczędnemu
gospodarowaniu przestrzenią które jest dobrem ograniczonym i nieodnawialnym. Powrót do ruchu
pieszego jako głównego środka komunikacji w ramach dzielnicy powinien stanowić jeden z priorytetów
polityki przestrzennej.
Należy jednocześnie zwrócić uwagę iż wysoki priorytet ważności ruchu pieszego wiąże się
jednocześnie z poprawą jakości przestrzeni przyjaznych dla osób niepełnosprawnych.
6.4. KOMUNIKACJA ROWEROWA
Sieć dróg rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim ma długość ok. 50 km, charakteryzuje się
jednak dużym rozproszeniem i brakiem ciągłości. Istnieje spójny projekt systemu tras rowerowych dla
całego miasta a ścieżki rowerowe stają się stałym elementem systemu komunikacji miejskiej.
Wprowadzenie dróg dla rowerów wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i poprawia
jego płynność. Ruch rowerowy przynosi korzystny efekt dla jakości środowiska oraz kondycji i zdrowia
mieszkańców z tej formy komunikacji korzystających.
6.5. WYTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ
Komisja Europejska w latach 2001 – 2011, opublikowała istotne dokumenty dotyczące kwestii
transportu. Z punktu widzenia planowania przestrzennego za najważniejsze należy uznać założenia
zielonej księgi dla transportu publicznego z 2007 r., w której za szczególnie istotne przy kształtowaniu
i rozwoju transportu uznano aspekty środowiskowe. W publikacji powyższej wskazano m.in. na
przyczyny strat na poziomie 1% PKB Unii Europejskiej (100mld EUR) w wyniku zatorów
komunikacyjnych w centrach miast oraz zanieczyszczenie powietrza. Ruch w miastach odpowiada za
40% emisji CO2 i 70% emisji pozostałych zanieczyszczeń powodowanych przez cały transport drogowy.
Jeden na trzy wypadki śmiertelne ma miejsce na obszarze miejskim a ofiarami najczęściej są piesi i
rowerzyści. Pomimo że problem ma wymiar lokalny, jego skutki odczuwa cały kontynent w postaci
zmian klimatycznych, wzrostu zachorowań, wąskich gardeł w łańcuchach logistycznych.
Po roku 2011 Unia Europejska zmieniła swoje podejście do problemu mobilności, ze
szczególnym wskazaniem na optymalizację wykorzystania różnorodnych środków transportu i
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tworzenie współmodalności pomiędzy różnymi rodzajami transportu zbiorowego (pociąg, tramwaj,
metro, autobus, taksówka) oraz różnymi rodzajami transportu indywidualnego (samochód, motocykl,
rower, chodzenie pieszo). Podejmowanym działaniom w tym zakresie nadano rangę tworzenia „nowej
kultury mobilności”, w efekcie czego miasta europejskie staną się mniej zanieczyszczone, ruch na ich
ulicach będzie płynny i staną się one bardziej przyjazne dla mieszkańców i biznesu. Głównym
przesłaniem jej twórców była troska o stwarzanie możliwości odbywania podróży środkami transportu
innymi niż samochód. Obywatele powinni mieć możliwość optymalizacji swojej podróży poprzez
efektywne powiązanie różnych rodzajów transportu.
Za najbardziej efektywne środki w realizacji strategii „płynnego ruchu w mieście” uznano
propagowanie jazdy na rowerze i chodzenia pieszo, optymalizację korzystania z prywatnych
samochodów oraz efektywną dystrybucję towarów i prowadzenia dostaw. W odniesieniu do ruchu
rowerowego i pieszego zaproponowano, by władze lokalne i regionalne zapewniały pełną integrację
tych sposobów poruszania się oraz zwróciły większą uwagę na rozwój odpowiedniej infrastruktury.
Ważna staje się także odpowiednio prowadzona polityka parkingowa zwłaszcza z wykorzystaniem
narzędzi takich jak stosowanie opłat parkingowych, w zależności od strefy oraz system „Parkuj i Jedź”,
które to mogą się stać jednymi z najskuteczniejszych narzędzi ograniczania ruchu samochodów w
centrach miast. Przełomowe jest także podejście do rozbudowy infrastruktury – gdzie priorytetem
stało się znalezienie rozwiązań pozwalających na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury.
Księgi UE stanowią formę politycznych deklaracji i nie mogą być wiążące dla Komisji ani ich
adresatów. Niemniej duża, chociaż nieformalna, waga tych dokumentów, skłania wszystkie strony do
respektowania ich zapisów. Mając to na uwadze, zapisane w nich zasady polityki transportowej mogą
być traktowane jako wytyczne i wskazówki przy kształtowaniu polityki i tworzeniu strategii dla miast,
regionów i poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Podstawowe cele i środki realizacji są
wykorzystywane w opisie programów operacyjnych UE i wówczas nabierają wymiaru praktycznego.
6.6. ELEKTROMOBILNOŚĆ
Dla Gorzowa Wielkopolskiego jest opracowana Strategia elektromobilności, w której zawarte
są najważniejsze wytyczne dotyczące wprowadzania elektromobilności: ocena możliwości, plan
działań, analiza możliwych do realizacji inwestycji jakie należy podjąć aby w pełni wykorzystać
potencjał rozwoju elektromobilności. Działania te będą dostosowywane do indywidualnych potrzeb i
możliwości miasta.
6.7. SUBURBANIZACJA. ROZLEWANIE SIĘ MIASTA
Rozwój zabudowy na przedmieściach miasta jest procesem postępującym. Gorzów
Wielkopolski stoi przed wyzwaniem – wyborem dalszej drogi – czyli sposobu zaradzenia problemom
wynikającym z suburbanizacji. Wachlarz rozwiązań zastosowanych w innych krajach europejskich jest
szeroki – wyłaniają się z niego na pewno takie, których nie powinniśmy stosować w Gorzowie
Wielkopolskim. Należy do nich przede wszystkim nieustająca rozbudowa miejskiego układu drogowego
oraz powiększanie przepustowości ulic, szczególnie w centrum miasta i dostosowywanie układu do
potrzeb poruszania się samochodem. Ta droga prowadzi w ślepy zaułek, nakręca bowiem całą spiralę
powtarzalnych problemów, które przedstawiono na schemacie.
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Ryc. 9. Schemat działania zjawiska „czarnej dziury” kongestii
Źródło: Plane 1986

Recepty na problemy rozlewania się miasta już jakiś czas temu zostały opisane w Zachodniej
Europie. W latach 70. XX w. dostrzeżono zagrożenia związane z uzależnianiem ich struktury
komunikacyjnej od samochodów. Jedyną racjonalną alternatywą i kierunkiem zmian dla przyjaznego
rozwoju miasta, popartą badaniami naukowymi i doświadczeniami innych miast, jest rozwój oparty na
transporcie nie samochodowym co możliwe jest dzięki promowaniu miasta zwartego i zachęcaniu
mieszkańców do powrotów do centrum.
6.8. ZMIANA FILOZOFII
Ostatnie lata XX w. i pierwsza dekada XXI w. pokazały, że współczesne miasta, aby rozwijać się
w sposób spójny, zwarty i przyjazny dla ich mieszkańców, powinny na nowo spojrzeć na zagadnienia
przemieszczania osób i towarów. Szczególnie istotnym elementem w nowym spojrzeniu jest odejście
od koncentracji uwagi na infrastrukturze transportowej, na rzecz szerokiego spojrzenia obejmującego
zachowania komunikacyjne w obszarze tej infrastruktury. Tendencja ta znajduje swój wyraz w
ograniczaniu używania pojęcia „transport” na rzecz pojęcia „mobilność”, co wyraża szersze i
kompleksowe spojrzenie na zasady kształtowania przemieszczenia w mieście. Zmiana filozofii jest
jednocześnie odpowiedzią na problemy komunikacyjne wynikające ze zjawisk suburbanizacyjnych.
Zrównoważona mobilność definiowana jest jako ukształtowane strukturą przestrzenną i transportową
zachowania komunikacyjne użytkowników, w których racjonalizuje się długość trasy podróży,
motoryzacja indywidualna nie degraduje komunikacji zbiorowej i niezmotoryzowanej, a
funkcjonowanie systemu transportu pozwala utrzymać harmonię z otoczeniem – środowiskiem
naturalnym i cywilizacyjnym, w tym kulturowym. Pozytywne i nowoczesne zachowania komunikacyjne
mieszkańców są podstawą do stworzenia lepszej dostępności komunikacyjnej miasta i obszaru MOF
oraz jego zasobów.
6.9. TRANSPORT A MOF
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci rosnąca popularność samochodu i jego coraz
powszechniejsza dostępność znacznie zwiększyła mobilność. Pod względem przestrzennym skutkiem
większej dostępności samochodu, a tym samym stopnia wykorzystywania go jako środka transportu
codziennego przemieszczania się, było rozciągnięcie się dystansu pomiędzy źródłami a celami podróży,
co z jednej strony wpływało na zwiększenie dostępności różnych rynków gospodarczych, a tym samym
rozwój obszarów, ale z drugiej strony spowodowało szereg niekorzystnych zjawisk, zwłaszcza w
obszarach miejskich. Szczególnie widoczne jest to w miastach metropolitalnych, które z racji swojej
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funkcji są największymi ośrodkami administracyjnymi, kulturalnymi i gospodarczymi w regionie, a więc
generują przemieszczenia tranzytowe, ponadregionalne oraz regionalne. Z drugiej strony atrakcyjność
zamieszkiwania w pobliżu takiego miasta, z krótkim dystansem do zlokalizowanych w jego granicach
ofert miejsc pracy, nauki czy usług powoduje rozwijanie się w jego otoczeniu gęsto zaludnionych
obszarów podmiejskich. Silne powiązania zarówno o charakterze zewnętrznym, jak i aglomeracyjnym
mają ogromny wpływ na funkcjonowanie systemów transportowych. Ruchy te, prowadzone siecią
dróg o różnej kategorii, spotykają się na granicy miasta i skumulowanym strumieniem są wprowadzane
do jego obszaru centralnego, powodując zatory na sieci miejskiej. Pod względem ekonomicznym
rozproszenie w strukturze przestrzennej wiąże się z inwestowaniem coraz większych funduszy w
infrastrukturę, budową coraz dłuższych systemów komunikacyjnych i rozwijaniem transportu
zbiorowego na coraz większe odległości.
Jednym z istotnych parametrów odzwierciedlających siłę oddziaływania Gorzowa
Wielkopolskiego na inne jednostki w rejonie MOF jest analiza źródeł dojazdów do pracy (1) oraz udział
dojazdów do pracy wśród wszystkich motywacji podróży (2).
1)

2)

Ryc. 10. Dojazdy do pracy
Źródło: Studium w zakresie uwarunkowań i kierunków rozwoju układu komunikacyjnego miasta (na podstawie
danych GUS 2014).

Wśród miejscowości do których gorzowianie przemieszczają się w celach pracowniczych
dominują Zielona Góra (21,2%), Santok (18,4%), Deszczno (14,4%), Kłodawa (9,3%), Lubiszyn (5,1%).
Na potrzeby wypracowania docelowego systemu komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim,
zostało wykonane tzw. ”Studium komunikacyjne” (Trako, 2018 r.). Znalazły się tam szczegółowe analizy
i symulacje. Wyniki tego opracowania uwzględniono w kierunkach rozwoju komunikacji.
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7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
7.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ
Długość sieci wodociągowej w Gorzowie Wielkopolskim to 369,1 km. Eksploatowana w
granicach miasta sieć wodociągowa służy do przesyłu wody produkowanej przez 3 stacje uzdatniania
wody tj.:
• SUW (Stacja Uzdatniania Wody) „Ujęcie Centralne” z elementami zlokalizowanymi przy ul. Kos.
Gdyńskich, Błotnej i Roosvelta zostało uruchomione w 1896 roku. Obecnie eksploatowanych
jest tu 10 studni głębinowych o głębokości 41–56 mb. i wieku od 15 do 43 lat. Woda z tego
ujęcia dostarczana jest głównie na Osiedle Staszica, Piaski i Chwalęcice
• SUW „Kłodawa” – to ujęcie wody zlokalizowane jest wzdłuż drogi Gorzów–Barlinek oraz
Kłodawa– Chwalęcice. Ujęcie uruchomione zostało w 1967 r. Obecnie eksploatowanych jest tu
7 studni głębinowych o głębokości 36 – 106 mb i wieku od 8 do 36 lat. Woda z tego ujęcia
dostarczana jest głównie na wieś Kłodawa, pozostała część mieszana jest z wodą z SUW
„Siedlice” i dostarczana jest między na Osiedle Górczyn i inne dzielnice miasta
• SUW „Siedlice” – to ujęcie wody zlokalizowane jest wzdłuż brzegu rzeki Warty. Posiada swój
początek w odległości około 3 km, natomiast koniec około 6 km od centrum miasta naprzeciw
miejscowości Czechów; Pierwsze studnie uruchomiono w grudniu 1977 roku. Obecnie
eksploatowanych jest 30 studni głębinowych o głębokości 35 – 57 mb i wieku od 4 roku do 20
lat. Woda z ujęcia jest dostarczana na Zamoście, Zakanale, Śródmieście oraz w części na
pozostałe dzielnice miasta i okoliczne wioski.
Dla ww. ujęć wody zostały odpowiednio ustalone strefy ochronne i oznaczone na załącznikach.

Ryc. 11. Sieć wodociągowa
Źródło: Opracowanie własne.
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Pozostałe elementy które składają się na sieć wodociągową miasta Gorzowa Wielkopolskiego to
sieciowe stacje pomp – służące do podnoszenia ciśnienia wody w wybranych rejonach miasta:
• Stacja Pomp Górczyn
• Stacja Pomp Warskiego
• Stacja Pomp Marcinkowskiego
• Stacja Pomp Tartaczna
• Stacja Pomp Ursus
• Stacja Pomp Plac Staromiejski
Sieciowe stacje pomp – służące do przepompowywania wody do zbiorników sieciowych:
• Stacja Pomp Walczaka
• Stacja Pomp Łupowo
Sieciowe zbiorniki terenowe:
• zbiornik wody przy ul. Piłsudskiego o pojemności 6000 m3
• zbiornik wody przy ul. Walczaka o pojemności 1000 m3
• zbiornik wody przy ul. Szczecińskiej o pojemności 2000 m3
7.2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH
Sieć kanalizacyjna miasta Gorzowa Wielkopolskiego została wybudowana w drugiej połowie
XIX wieku i pierwszej dekadzie XX wieku w systemie rozdzielczym. Wraz z rozbudową miasta
przybywało również sieci kanalizacyjnej. Ciągła rozbudowa miasta przyczyniła się do budowy nowych
kanałów z rozdzieleniem sieci kanalizacyjnej na sanitarną i deszczową.

Ryc. 12. Sieć kanalizacji sanitarnej
Źródło: Opracowanie własne.
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1. Kanalizacja sanitarna
Długość sieci kanalizacyjnej w granicach Gorzowa Wielkopolskiego to 319,30 km. W granicach
miasta działają 123 przepompownie ścieków i 6 tłoczni. Sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w
zarządzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Do kanalizacji sanitarnej mogą być odprowadzane ścieki bytowe i przemysłowe. Występuje
natomiast całkowity zakaz wprowadzania do niej wód deszczowych oraz drenażowych (wody te,
zgodnie z przepisami, mogą być odprowadzane na teren własny lub do kanalizacji deszczowej).
Ze względu na ukształtowanie terenu i duże zróżnicowanie wysokościowe poszczególnych
dzielnic, zastosowany w mieście system kanalizacyjny ma charakter grawitacyjno – ciśnieniowy. Oprócz
centralnych przepompowni ścieków, w rejonach najniżej położonych zlokalizowano szereg pompowni
lokalnych.
Ścieki bytowe i przemysłowe poprzez układ kolektorów betonowych o średnicy od 600 mm do
1450 mm i kanałów grawitacyjnych, przepompowni i tłoczni ścieków oraz rurociągów tłocznych
doprowadzane są do Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Sikorskiego. Poprzez układ pompowy
dalej tłoczone są dwoma rurociągami tłocznymi stalowymi 800 mm, długości 5,60 km, do Gorzowskiej
Oczyszczalni Ścieków „GOŚ-ka” zlokalizowanej przy ul. Kostrzyńskiej. Ilość ścieków którą dziennie może
przyjąć oczyszczalnia to 27000 m3. W chwili obecnej dzienna ilość ścieków dopływających kanalizacją z
miasta Gorzowa Wielkopolskiego, gmin ościennych związku MG-6 oraz dostarczanych wozami
asenizacyjnymi to maksymalnie 22000 m3.
Odbiornikiem oczyszczonych ścieków bytowo – gospodarczych jest rzeka Warta. Całość
systemu jest eksploatowana przez Wydział Kanalizacji PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Kanalizacja deszczowa
Gorzów Wielkopolski na swojej lewobrzeżnej części, posiada bardzo rozbudowaną sieć, jeszcze
przedwojennych, drenaży i rowów otwartych odprowadzających wody deszczowe do rzek i na tereny
rozlewisk. Rowy melioracyjne, dawniej obsługujące gospodarstwa rolne, a teraz muszą być
utrzymywanie jako system odprowadzanie deszczówki ze stref zurbanizowanych.
Konfiguracja terenu i układ hydrogeologiczny przyczyniły się do zabudowy terenów miejskich
przede wszystkim po prawobrzeżnej stronie Warty i budowy sieci kanalizacji deszczowej ze zrzutami
wód opadowych z poszczególnych zlewni do rzek – Warty i Kłodawki. Całe miasto stanowi docelowo
zlewnię tych dwóch rzek. Wpływ na tak znaczną rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej w
prawobrzeżnej części miasta miały szkody wyrządzone przez spływające ze stoków wody opadowe.
Ujmowanie ich w system drenaży, rowów i kanalizacji zapobiegało erozji terenów przeznaczonych pod
budownictwo. Południowa, lewobrzeżna część miasta posiada znacznie mniej rozbudowaną sieć
kanalizacji deszczowej, która historycznie była ogólnospławna.
Całkowita długość sieci kanalizacji deszczowej w granicach miasta to około 290 km. Oprócz
kolektorów wód opadowych na elementy sieci składają się separatory, 3 zbiorniki retencyjne,
pompownie wód opadowych (12 sztuk), 3 pompownie melioracyjne (z tego 2 w zarządzie PGW Wody
Polskie), wpusty w liczbie 5090 i około 9500 studzienek.
Prawie całe miasto, za wyjątkiem części Zakanala, znajduje się w zasięgu istniejącej sieci
kanalizacji deszczowej.
Istotnym zagadnieniem wymagającym działania w systemie kanalizacji deszczowej jest
regulacja i zwiększenie możliwości odbioru wód opadowych przez rzekę Kłodawkę oraz
niewystarczające średnice niektórych kolektorów wód opadowych.
Uporządkowanie zasad gospodarowania wodami opadowymi, a zwłaszcza jej
retencjonowania, zwiększy odporność miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu takimi jak
podtopienia i zalania będące następstwem nawalnych deszczów. Wykorzystanie wód
retencjonowanych może zwiększyć odporność na potencjalne susze.
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7.3. GOSPODARKA ODPADAMI
Proces gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje ich zbieranie, transport,
przetwarzanie (w tym odzysk i recykling) oraz składowanie odpadów balastowych pozostałych po
procesie sortowania. Miejscem, gdzie w mechaniczno-biologicznym procesie przetwarzane są
zmieszane odpady komunalne pochodzące z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego i okolicznych
gmin (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok) jest Regionalna Instalacja Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) zlokalizowana przy ul. Małyszyńskiej. Również tu kierowane są
selektywnie zbierane odpady zielone i inne bioodpady, które poddawane są procesowi kompostownia
oraz odpady oddawane przez mieszkańców do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK).
W roku 2017 na instalację do przetwarzania odpadów (MBP) trafiło 64687 ton zmieszanych
odpadów komunalnych, z czego z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego pochodziło 39182 ton
(około 60% wszystkich odpadów). Poziom odzysku surowców wtórnych wyniósł około 4% w przypadku
odpadów zmieszanych i ponad 20% w przypadku odpadów zbieranych selektywnie. Do produkcji
paliwa alternatywnego wykorzystano ok. 15% odpadów, a do unieszkodliwienia poprzez składowanie
skierowane ok. 30% odpadów balastowych.
Składowanie odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych nie podlega rejonizacji
i zgodnie z prawem wytwórca takich odpadów może je utylizować na dowolnym składowisku do tego
przystosowanym. Składowisko w Gorzowie Wielkopolskim jest przystosowane i przyjmuje odpady
przemysłowe (w tym niebezpieczne) pochodzące głównie z północno-zachodniego regionu Polski.
Na terenie gorzowskiego składowiska zlokalizowane jest również grzebowisko zwierząt.
Odpady medyczne i weterynaryjne utylizowane są w spalarni odpadów medycznych działającej przy
szpitalu wojewódzkim przy ul. Dekerta.
Zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu cyrkulacyjnym w prognozowanej przyszłości ilość
odpadów trafiających do składowania powinna ulegać sukcesywnemu zmniejszeniu, co nie zmienia
faktu, że składowiska odpadów nadal będą ostatnim elementem hierarchii postepowania z odpadami.
Zakładając brak zmian technologicznych oraz trend zmierzający do sukcesywnego zmniejszania się
liczby odpadów trafiających na składowisko, składowisko w obecnej lokalizacji może zapewnić
składowanie wyłącznie przez około 10 lat.
Istotne jest zatem przeznaczenie nowych terenów pod lokalizację kolejnych kwater
umożliwiających funkcjonowanie składowiska a których eksploatacja powinna zacząć się do roku 2028,
tak aby zapewnić ciągłość funkcjonowania RIPOK dla regionu północnego.
Odpowiednia gospodarka odpadami ma pozytywny wpływ zarówno na życie społeczne jak
i gospodarcze. Mniejszy udział odpadów kierowanych na składowiska powoduje zmniejszenie
zanieczyszczenia środowiska, a co za tym idzie poprawę jakości życia mieszkańców. Wtórne
wykorzystanie odpadów zmniejsza również straty gospodarcze, gdyż niewykorzystane oznaczają
marnowanie nakładów pracy i energii potrzebnych do wydobycia surowców, produkcji i dystrybucji.
7.4. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Zasilanie systemu elektroenergetycznego miasta dokonuje się linią przesyłową 220 kV relacji
Leśniów – Gorzów – Krajnik poprzez stację 220/110kV zlokalizowaną na terenie byłego „Stilonu”. Przez
miasto przebiega również fragment linii przesyłowej o napięciu 400kV relacji Plewiska – Krajnik
(Baczyna).
Podstawowym źródłem zaopatrzenia Gorzowa Wielkopolskiego w energię elektryczną jest
dystrybucyjna sieć wysokiego napięcia 110kV. W granicach Gorzowa Wielkopolskiego funkcjonuje 6
stacji 110/15kV tworzących pierścień i zabezpieczających w ten sposób energię elektryczną każdemu
odbiorcy nawet w przypadku awarii jednej z nich. Łączna długość linii 110kV w mieście to 64 km.
Ponadto w mieście działa około 470 stacji transformatorowych 15/0,4kV zasilanych siecią o długości
około 350 km.
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Produkcją energii elektrycznej na terenie miasta zajmuje się PGE Elektrociepłownia Gorzów
S.A., wytwarzając średnio 625 GWh rocznie.
Działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na terenie miasta prowadzą 3 podmioty:
- ENEA Operator Sp. z o.o.,
- PKP Energetyka S.A. (zasilanie obiektów kolejowych)
- Zakład Elektroenergetyczny Energostil Sp. z o.o.
Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w Gorzowie Wielkopolskim to około 350 GWh z
czego 24% zużywają gospodarstwa domowe, usługi i drobna produkcja 20%, oświetlenie ulic 1,5% oraz
przemysł pozostałe 54,5 %.
7.5. ZAOPATRZENIE W GAZ
Gorzów Wielkopolski jest zasilany gazem ziemnym wysokometanowym – gaz grupy E. Na
terenie miasta zlokalizowane są trzy punkty wyjścia systemu gazociągów wysokiego ciśnienia (miejsca
połączenia z siecią dystrybucyjną). Przepustowość stacji gazowej położonej w zachodniej części miasta
wynosi 10000 m3/h. Druga stacja, położona w północnej części miasta posiada przepustowość 12500
m3/h. Trzecia stacja zasila Elektrociepłownię Gorzów (40000 m3/h). Na obszarach wzdłuż istniejących
gazociągów wysokiego ciśnienia obowiązują specjalne ograniczenia i zasady zagospodarowania.

Ryc. 13. Sieć gazowa
Źródło: Opracowanie własne.

W granicach miasta funkcjonuje 37 stacji średniego ciśnienia (redukujących ciśnienie do
parametrów odpowiednich dla indywidualnych odbiorców). Długość całej sieci gazowej w granicach
Gorzowa Wielkopolskiego to 372 km (gazociągi i przyłącza). Stopień gazyfikacji (wyliczany na podstawie
ilości gospodarstw z przyłączeniem do sieci gazowej, w porównaniu do ogółu gospodarstw na terenie
miasta) wynosi prawie 86,3%. Struktura wykorzystania gazu przez gospodarstwa domowe i przemysł
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mają się jak 1:2,5. Rezerwy przesyłowe systemu wynoszą 60%. Zużycie gazu w roku 2016 wyniosło
13551,8 tys. m3.
7.6. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ
W Gorzowie Wielkopolskim potrzeby cieplne mieszkańców zaspokajane są indywidualnie przez
lokalne kotłownie oraz poprzez wykorzystanie ciepła sieciowego, którego dystrybutorem jest
Elektrociepłownia Gorzów. Osiągalna moc cieplna elektrociepłowni wynosi 230MW.
System ciepłowniczy oddziału od kilku lat pracuje w układzie pierścieniowym, co pozwala w
sposób bezpieczny dostarczać ciepło do odbiorców. Elektrociepłownia dostarcza ciepło do odbiorców
za pośrednictwem 128,8 km sieci ciepłowniczej. Elektrociepłownia do produkcji ciepła i energii
elektrycznej zużywa w 97,5% gaz oraz w 2,5% węgiel kamienny. W najbliższym czasie planowana jest
rezygnacja ze spalania węgla w procesie produkcji ciepła.

Ryc. 14. Sieć ciepłownicza
Źródło: Opracowanie własne.
7.7. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
1. Otoczenie prawne
Odnawialne źródła energii (OZE) są jednym z elementów wykorzystywanych w działaniach
zmierzających do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Ich znaczenie zostało dostrzeżone przez
przywódców wielu krajów, co przełożyło się na regulacje prawne związane z udziałem odnawialnych
źródeł energii w bilansie energetycznym danego państwa. Obecnie dokonuje się kompleksowa
transformacja światowego systemu energetycznego. Według informacji Międzynarodowej Agencji
Energetycznej (MAE), w 2015 r. po raz pierwszy moc wszystkich instalacji na świecie w zakresie energii
odnawialnej była wyższa od mocy energii pozyskanej z paliw kopalnych.
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W polityce całej Unii Europejskiej energetyka odnawialna odgrywa bardzo ważną rolę, co
zostało wyrażone m.in. w Dyrektywie 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. o promocji odnawialnych
źródeł energii (OZE), a także w Dyrektywie Rady i Parlamentu Europejskiego 2001/77/EC z dnia 27
września 2001 r. w sprawie promowania energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł
energii na wewnętrznym rynku energetycznym. Efektem wprowadzonych regulacji ma być obniżenie
emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii we wszystkich
procesach związanych z wytwarzaniem energii. Inwestowanie w tzw. zieloną energię staje się coraz
powszechniejsze, a technologia z nią związana bardzo dynamiczne się rozwija.
Zgodnie z opracowaną przez Ministerstwo Gospodarki Polityką energetyczną Polski celem
strategicznym jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej do
15% w 2020 r. i do 20% w 2030 roku. Racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest
jednym z istotnych elementów zrównoważonego rozwoju państwa. Wzrost udziału OZE niesie ze sobą
różnorodne korzyści ekologiczne: zmniejszenie emisji gazów i pyłów do atmosfery, przede wszystkim
dwutlenku węgla (CO2), ograniczenie zużycia paliw kopalnych, a także gospodarcze: podniesienie
poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski, dywersyfikację źródeł produkcji energii oraz
społeczne: poprawę wizerunku regionu wdrażającego technologie przyjazne środowisku, szansę na
rozszerzenie lokalnego rynku pracy.
2. Energia wiatru
Podczas analizowania możliwości wykorzystania wiatru do produkcji energii na danym
obszarze, brane są pod uwagę cechy fizyczne tego obszaru, takie jak: rzeźba terenu oraz szorstkość
podłoża (szata roślinna oraz istniejące zagospodarowanie terenu), rozkład kierunków i prędkości
wiatru czy prognozowane długoterminowe oraz średnie prędkości wiatru na badanym terenie. Na
podstawie wyników takich pomiarów sporządzane są tzw. mapy wietrzności Polski. Według
opracowania prof. Haliny Lorenc8, Gorzów Wielkopolski znajduje się w III strefie energetycznej wiatru
– określonej jako korzystna. Pomimo że znaczna część obszaru województwa lubuskiego posiada
wystarczające warunki do wykorzystywania siły wiatru w procesach wytwarzania energii to
lokalizowanie instalacji wiatrowych pociąga za sobą szereg skutków, mających znaczący wpływ na
obszary położone w sąsiedztwie farm lub parków wiatrowych. Są to przede wszystkim uciążliwości
związane z emisją hałasu oraz infradźwięków, efektem migotania cienia, szkodliwym oddziaływaniem
na świat fauny, możliwym negatywnym wpływem na krajobraz oraz możliwością katastrofy
budowlanej. Ze względu na powyższe zagrożenia, lokalizowanie dużych instalacji wiatrowych na
obszarze miasta w pobliżu terenów mieszkaniowych wiąże się z nasileniem konfliktów pomiędzy tymi
funkcjami.
Przeprowadzona na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego analiza terenów przydatnych pod
lokalizowanie elektrowni wiatrowych, wykazała jedynie niewielkie obszary oddalone na bezpieczną
odległość od zabudowy mieszkaniowej, jednak nieprzydatne dla lokalizowania elektrowni wiatrowych,
ze względu na szereg innych uwarunkowań występujących w mieście.
Kompromisem mogą stać się tzw. przydomowe elektrownie wiatrowe, które są instalacjami
montowanymi dla potrzeb jednego lub kilku gospodarstw domowych, ewentualnie indywidualnych
przedsiębiorstw, a ich gabaryty i parametry eksploatacyjne nie mają takiego wpływu na otoczenie jak
w przypadku dużych wiatraków wytwarzających energię dla celów przemysłowych. Takie rozwiązanie
jest w szczególności przeznaczone do zabudowy zagrodowej, gdzie energia jest wykorzystywana na
potrzeby działalności rolniczej, rzadziej do typowej zabudowy mieszkaniowej.
3. Energia promieniowania słonecznego
W ostatnich latach widoczny jest dynamiczny rozwój technologii wykorzystującej energię
pochodzącą z promieniowania słonecznego. Instalacje fotowoltaiczne są coraz częściej
wykorzystywane nie tylko w obiektach usługowych czy produkcyjnych, indywidualnych
gospodarstwach domowych (domach mieszkaniowych jednorodzinnych), lecz także coraz częściej w
8

Struktura i zasoby energetyczne wiatru w Polsce, IMiGW 1996
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zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Systemy wykorzystujące energię słoneczną posiadają różne
formy – od klasycznych paneli montowanych na budynkach po instalacje montowane na różnego
rodzaju stelażach lub konstrukcjach, posiadających także możliwość śledzenia ruchu słońca.
Technologia produkcji różnego typu modułów fotowoltaicznych oparta jest w dużej mierze na
współpracy ze specjalistami oraz instytucjami naukowymi, czego efektem są coraz nowsze i
wydajniejsze struktury absorbujące energię słoneczną.
4. Energia geotermalna
Pozyskiwanie energii z wnętrza ziemi polega na pozyskiwaniu ciepła ze skał z wnętrza ziemi o
dużej przewodności cieplnej (zasoby geotermalne petrotermiczne), a także z punktowych źródeł ciepła
– z wód geotermalnych (zasoby hydrotermiczne) oraz zasobów magmy. Geotermia dzieli się na głęboką
i płytką. Geotermia głęboka zawiera się w gorących skałach, pokładach solnych, parze wodnej, gorącej
wodzie, natomiast geotermia płytka – w wodzie gruntowej, gruntach i skałach.
1) Geotermia głęboka
Obszar miasta Gorzowa Wielkopolskiego znajduje się w granicach jednostek zasobnych w
wody termalne o temperaturach pozwalających na ich wykorzystanie przede wszystkim do celów
grzewczych. Na obszarze zachodniej Polski, na głębokości około 2 km temperatura utrzymuje się na
poziomie około 75oC. Docelowy sposób zagospodarowania ujmowanych wód termalnych zależy jednak
od konkretnych warunków hydrogeotermalnych tj.: temperatury wód, głębokości zalegania warstwy
wodonośnej, składu chemicznego oraz mineralizacji wód a także wydajności eksploatacyjnej ujęcia. Na
terenie Gorzowa Wielkopolskiego jak dotąd nie wykonano żadnych otworów badawczych czy
poszukiwawczych, pozwalających na ocenę zasobów złóż oraz określenie ich parametrów fizykochemicznych. Dopiero na podstawie analizy powyższych możliwe jest podjęcie decyzji o dalszych
działaniach. Za słuszne należy uznać rekomendacje dotyczące kontynuowania prac nad określeniem
przemysłowego potencjału wykorzystania ciepła geotermalnego i późniejszą eksploatację na cele
grzewcze.
2) Geotermia płytka
Instalacje płytkiej geotermii wykorzystują niską lecz praktycznie stałą roczną temperaturę
gruntu, lub wód podziemnych (tzw. dolne źródło ciepła) i za pomocą pompy ciepła pozyskana
rozproszona energia poprzez sprężanie podnoszona jest na wyższy poziom termodynamiczny.
Płytka geotermia oparta na pompach ciepła może być znakomitym rozwiązaniem zwłaszcza dla
komunalnych obiektów takich jak szkoły, przedszkola, szpitale powiatowe, jak i dla domów
mieszkalnych.
5. Hydroenergia
Gorzów Wielkopolski nie posiada rozległych tradycji budowy i wykorzystania budowli
wykorzystujących energię wody. Rzeka Warta, na odcinku w granicach miasta, nie posiada potencjału
i warunków umożliwiających wykorzystanie jej energii. Kłodawka z uwagi na znaczną zmienność
przepływu związaną z pełnioną funkcją (kolektor wód opadowych) oraz położenie w bezpośredniej
bliskości istniejącej zabudowy nie może pełnić dodatkowych funkcji. Srebrna nie posiada natomiast
odpowiedniego potencjału umożliwiającego jej racjonalne wykorzystanie.
6. Energia z biomasy i z biogazu
Jako źródło energii elektrycznej biomasa jest mniej zawodna niż – na przykład - energia wiatru
czy energia Słońca. Jej zasoby mogą być magazynowane i wykorzystywane w zależności od potrzeb, a
ich transport i magazynowanie nie pociąga za sobą takich zagrożeń dla środowiska, jak transport czy
magazynowanie ropy naftowej bądź gazu ziemnego. Do celów energetycznych wykorzystuje się
najczęściej drewno, słomę, makuchy, odchody zwierzęce, osady ściekowe i wiele innych. Natomiast w
wyniku fermentacji biomasy otrzymuje się biogaz, metanol, etanol, butanol i inne związki, które mogą
służyć jako paliwo. W Polsce najczęściej biomasa wykorzystywana jest w procesie współspalania w
elektrociepłowniach konwencjonalnych.
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Warunkiem racjonalnego i efektywnego wykorzystania powstającej energii jest optymalny
wybór technologii produkcji.
Dobrym przykładem jest oczyszczalnia ścieków, gdzie wykorzystuje się ciepło ze spalania
biogazu powstającego na terenie oczyszczalni, a nadwyżkę wyprodukowanej energii elektrycznej
sprzedaje spółce energetycznej.
Miasto Gorzów Wielkopolski w swoich granicach nie posiada przestrzeni umożliwiającej
uprawy roślin energetycznych jednak sąsiaduje on z gminami wiejskimi, gdzie preferowana jest
działalność nastawiona na szeroko rozumianą produkcję rolniczą, więc dostęp do zasobów nie stanowi
ograniczenia dla stosowania biomasy jako źródła energii.
8. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU (BILANS)
8.1. DEMOGRAFIA
1. Liczba ludności
Zgodnie z danymi na 1 stycznia 2018 r. w Polsce jest 930 miast a Gorzów Wielkopolski jest na
29 pozycji pod względem liczby ludności. Z uwagi na potencjał demograficzny, którego pochodną jest
pozycja ekonomiczna i administracyjna, jest to jeden z bardziej liczących się w strukturze osadniczej
ośrodków miejskich w Polsce.
Prognoza liczby ludności jest podstawą wszelkich analiz dotyczących zapotrzebowania na
zabudowę dla danego obszaru. W przypadku Gorzowa Wielkopolskiego prognozowana liczba ludności
kształtuje się w sposób przedstawiony w tabeli 1.
Tabela 1. Prognoza liczby ludności Gorzowa Wielkopolskiego w perspektywie 30-to letniej
Rok
2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Liczba
ludności

123 365

122 976

122 572

122 149

121 703

119 114

115 967

112 396

108 578

104 721

2046
103 959

źródło: Na podstawie BDR GUS

Zmiany demograficzne, jakie mają miejsce w ostatnich latach wskazują na utrwalone decyzje
prokreacyjne, w wyniku których rodzi się mniej dzieci. Dzietność polskich kobiet nie rośnie i kształtuje
się na jednym z najniższych poziomów wśród krajów europejskich. Wśród przyczyn niskiej dzietności
wymienia się m.in. wzrost poziomu wykształcenia kobiet, zmiana modelu rodziny, sytuacja
ekonomiczna czy infrastruktura społeczna.
Malejący w ogólnej populacji odsetek dzieci i młodzieży, starzenie się ludności
w wieku produkcyjnym, oraz większy udział ludności wieku emerytalnym stanowią stały, obserwowany
od ponad 20 lat trend. Podstawową przyczyną jest niska dzietność – poniżej wartości 2,09 – nie
gwarantująca prostej zastępowalności pokoleń. Zjawisko to pogłębia proces starzenia się
społeczeństwa, co występuje nie tylko w skali miasta, ale także kraju, Europy.
Analizując sytuację demograficzną miasta należy również odnieść się do sytuacji w gminach
sąsiednich działających w ramach MOF. Rdzeń MOF Gorzowa Wlkp. stanowi miasto Gorzów Wlkp.,
a jego strefa zewnętrzna obejmuje gminy wiejskie: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok i Lubiszyn.
Tabela 2. Liczba ludności w gminach sąsiednich
Jednostka
osadnicza

Liczba ludności
2004 r.

Liczba ludności
2013 r.

Liczba ludności
2014 r.

Bogdaniec

6598

7120

7115

9

Liczba ludności Liczba ludności
2015 r.
2016 r.

7089

7102

Nie jest mierzony wskaźnik dzietności kobiet dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Jedyny dostępny wskaźnik jest mierzony
na poziomie województwa i w 2016 r. wynosił on 1,326 podczas gdy w 2004 r. -1,249.
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Deszczno
Kłodawa
Lubiszyn
Santok

7299
5849
6726
7547

8951
8046
6934
8072

9150
8201
6925
8157

9339
8298
6894
8216

9522
8407
6873
8277

Źródło: www.zielonagora.stat.gov.pl

O ile liczba ludności Gorzowa Wielkopolskiego spada nieznacznie – od 2004 r. dynamika spadku
liczby ludności wynosi blisko 2%, o tyle liczba ludności w MOF (bez Gorzowa) w tym czasie zwiększyła
o 18%. W liczbach bezwzględnych jest to spadek o 2422 osoby w przypadku miasta oraz wzrost o 6162
osoby w przypadku gmin MOF.
Tabela 3. Liczba ludności w Gorzowie Wielkopolskim i pozostałych gminach MOF
Jednostka osadnicza
Liczba ludności
2004
2016
Gorzów Wielkopolski
125787
123365
Gminy MOF
34019
40181
Gorzów + Gminy MOF
159806
163543
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych LUS

Kosztem spadku liczby ludności Gorzowa Wielkopolskiego rośnie liczba ludności w gminach
ościennych, co jest elementem zjawiska zwanego urban sprawl - rozlewanie się miasta. Głównym
kierunkiem tego typu suburbanizacji w ostatnich 12 latach jest gmina Kłodawa, w której liczba ludności
wzrosła aż o 43,7%. Drugim kierunkiem jest gmina Deszczno z dynamiką wzrostu liczby ludności 30,5%.
Jedynie w gminie Bogdaniec odnotowano niewielki spadek liczby ludności pomiędzy rokiem 2013 a
2015 m.in. z powodu wyczerpania się gminnej oferty terenów na sprzedaż z przeznaczeniem pod
budownictwo jednorodzinne. W pozostałych gminach wzrost liczby ludności odnotowywano w każdym
roku. Pomimo wyprowadzania się ludności z miasta do gmin ościennych pozostają oni nadal związani z
rdzeniem – Gorzowem poprzez pracę, szkołę, korzystanie z wszelkiego rodzaju usług – głównie
wyższego rzędu, spędzanie wolnego czasu, rekreację.
Zjawisko to ma wpływ na obniżenie się dochodu miasta z tytułu utraty mieszkańców (podatki,
udział w dochodach PIT ludności stanowią dochód gmin ościennych) z jednej strony, z drugiej zaś wcale
nie zmniejszają się tu wydatki na infrastrukturę techniczną, społeczną, z której korzystają mieszkańcy
gmin MOF.
Wg GUS wyludnianie się miast związane jest m.in. z wysokimi cenami mieszkań oraz poprawą
jakości życia na terenach wiejskich. Trend ten jest charakterystyczny dla większości miast w Polsce.
2. Struktura demograficzna
Średni wiek mieszkańca Gorzowa wynosi 42,4 lata i jest nieznacznie wyższy od średniego wieku
mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej
Polski. Udział ludności w wieku produkcyjnym jest przy tym wyższy niż średnio w Polsce
i w województwie oraz wyższy niż w miastach o podobnym potencjale demograficznym (Opole, Kalisz,
Konin) i jest to zjawisko korzystne. Korzystny jest także fakt, iż udział ludności w wieku poprodukcyjnym
w ogólnej liczbie ludności jest o kilka punktów procentowych (ok. 3,5%) niższy niż w miastach
przywołanych powyżej.
Wskaźnik feminizacji wynosi 110 kobiet na 100 mężczyzn i jest to wartość nieco niższa od
wartości odnotowanych w wielu miastach (w Kaliszu wynosi nawet 115 kobiet na 100 mężczyzn podczas
gdy w Warszawie nawet 118 kobiet na 100 mężczyzn). Przewaga ilości kobiet nad liczbą mężczyzn jest
charakterystyczna dla ludności w wieku poprodukcyjnym. Konsekwencje takiego stanu powodują
określone zachowania kobiet na rynku nieruchomości (zwiększona mobilność i zmiana stylu
zamieszkiwania).
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Tabela 4. Struktura ludności według wieku i płci w 2017 r.

Jednostka
osadnicza

Gorzów Wlkp.

Ludność w wieku
ludność w wieku
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
W liczbach
Udział
W liczbach
Udział
bezprocentowy w
bezprocentowywzględnych ogólnej liczbie względnych
w ogólnej
ludności (%)
liczbie
ludności (%)
20652
76510
62,22
Ogółem
16,79
Udział
Udział
procentowy
procentowy
w liczbie
w liczbie
x
ludności w
x
ludności w
wieku
wieku
przedproduk
produkcyjcyjnym (%)
nym (%)
10757
40277
52,64
M
52,09
9895
36233
47,35
K
47,91

Ludność w wieku
poprodukcyjnym
W liczbach
Udział
bezprocentowy w
względnych ogólnej liczbie
ludności (%)
25814

20,99

7784

Udział
procentowy
w liczbie
ludności w
wieku
poprodukcyjnym (%)
30,15

18030

69,85

x

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS

Wpływ na potrzeby mieszkaniowe posiada również stan cywilny. Ponad połowę mieszkańców
stanowią osoby pozostające w związkach małżeńskich, jednak niemal drugie tyle stanowią osoby nie
mieszczące się w tej grupie. Nawet po uwzględnieniu dzieci i młodzieży zamieszkujących z rodzicami w
jednym gospodarstwie domowym ilość osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe jest
znaczna. Gorzów jest miastem, w którym notuje się stosunkowo wysoką ilość rozwodów, a także osób
samotnie wychowujących dziecko.
3. Migracje
Czynnikiem wpływającym na docelowe kształtowanie zapotrzebowania na nową zabudowę
mieszkaniową są również migracje. Saldo migracji jest wypadkową wielu zachowań ludności a zwłaszcza
liczby zameldowań i wymeldowań, ruchów ludności w kierunkach miasto/wieś/zagranica.

Saldo migracji ogółem w Gorzowie Wlkp.
w latach 2004-2017 (w os.)
200

134
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0
-100
-200
-300
-400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-44
-126
-161
-167 -157
-169
-190
-199 -194
-292

-314

-358

Ryc. 15. Saldo migracji ogółem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LUS

Saldo migracji analizowane w okresie 2004-2017 osiągneło minimum w 2007 roku. Od tego
jednak momentu trend przyjął wartości rosnące i w roku 2016 zanotowano wartość dodatnią salda.
Saldo migracji jest istotnym wskaźnikiem atrakcyjności miasta i dane wskazują, że atrakcyjność miasta
poprawia się.
Co bardzo istotne, w statystyce nie jest ujęta większość migrantów zarobkowych, zwłaszcza z
Ukrainy, z uwagi na brak obowiązku meldunkowego.
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Wielu mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego wyjeżdża natomiast za granicę nie
wymeldowując się z miejsca zamieszkania. Z powodu bliskości granicy państwa oraz różnic w
wynagrodzeniach jest to zjawisko występujące tutaj powszechniej niż w innych miastach w Polsce i
również nie uwidocznione w danych statystycznych.
Podsumowując migranci zarobkowi, zwłaszcza z Ukrainy, zaniżają wynik salda migracji
natomiast mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego pracujący na stałe za granicą wynik sztucznie
zawyżają.
Wszystkie uwarunkowania demograficzne przekładają się na potrzeby mieszkaniowe ludności.
8.2. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BILANSU
Maksymalne zapotrzebowanie na zabudowę w skali miasta, wyrażone jest w wielkości
powierzchni użytkowej, w podziale na różne funkcje.
Przy sporządzaniu bilansu przyjęto podział funkcjonalny na zabudowę mieszkaniową (M) oraz
zabudowę produkcyjną (P). Zabudowa usługowa jest bezpośrednio związana z funkcją mieszkaniową
oraz produkcyjną i stanowi ich wypadkową. Usługi cechują się również największą różnorodnością form
i elastycznością działania. Studium dopuszcza w swoich założeniach lokalizację zabudowy usługowej w
ramach niemal każdej strefy. Usługi stanowią element uzupełniający dla każdej innej funkcji i zostały
zbilansowane przy obliczaniu chłonności terenów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową i
produkcyjną. Pozostałe funkcje zostały pominięte jako marginalne w kontekście wpływu na całkowitą
powierzchnię zabudowy w Gorzowie Wielkopolskim (zabudowa w strefach infrastruktury czy
rekreacji).
Ze względu na specyfikę oraz dostępność danych zapotrzebowanie na nową zabudowę zostało
oszacowane według odrębnych metod dla poszczególnych funkcji. Zapotrzebowanie na zabudowę
szacowane jest na rok 2047.
8.3. BILANS TERENÓW MIESZKANIOWYCH
8.3.1. Zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową
Do obliczenia zapotrzebowania na nową zabudowę o funkcji mieszkaniowej wykorzystano
wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie przyjętych do analiz wskaźników dotyczących
prognozowanej liczby osób w mieszkaniu (2,3 os./mieszkanie10 w roku 2047) jak i prognozowanej
powierzchni użytkowej mieszkania (85 m2 w roku 2047).
Na dane wejściowe składają się dane urzędu miasta w Gorzowie Wielkopolskim:
- ilość mieszkań w roku 2016 r.: 52 004
- średnia ilość osób w mieszkaniu w 2016 r. to 2,38
- średnia wielkość mieszkania w 2016 r.: 64 m2
- powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę w 2016 r.: 27 m2 /os.
Zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową zostało obliczone w dwóch wariantach gdzie
zmienną jest liczba mieszkańców miasta w roku 2047 i wynosi:
- 641 386 m2 w sytuacji gdy liczba mieszkańców wyniesie 103000
- 1 412 959 m2 w sytuacji gdy liczba mieszkańców wyniesie 120000
8.3.2. Chłonność brutto z uwzględnieniem poszczególnych stref funkcjonalnych
Do obliczenia chłonności zabudowy mieszkaniowej przyjęto, zgodnie z założeniami studium, iż
tego typu zabudowa może być realizowana w strefie zabudowy śródmiejskiej, wielorodzinnej,
jednorodzinnej i peryferyjnej.
10

wskaźnik dla miast po rozgęszczeniu wynikający z założeń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
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Istotnym elementem wejściowym służącym obliczeniu chłonności terenów mieszkaniowych w
studium jest powierzchnia terenów o funkcjach umożliwiających lokalizację zabudowy mieszkaniowej.
Tabela 5. Powierzchnia terenów, dla których kierunkiem rozwoju jest funkcja mieszkaniowa
Strefa zabudowy
jednorodzinnej

Strefa zabudowy
wielorodzinnej

1476 ha
596 ha
Opracowanie własne (A.K.Plust)

Strefa zabudowy
śródmiejskiej

Strefa zabudowy
peryferyjnej

Razem

141 ha

42 ha

2255 ha

Ryc. 16. Tereny mieszkaniowe o zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz objęte planami
miejscowymi umożliwiającymi lokalizację zabudowy mieszkaniowej
Źródło: Opracowanie własne (A.K.Plust i K.Waldmann)

Poszczególne strefy funkcjonalne cechują się różnymi parametrami zabudowy mającymi
wpływ na faktyczną powierzchnię użytkową zabudowy mieszkaniowej. Poniżej przedstawione są
założenia dla poszczególnych stref funkcjonalnych odzwierciedlające różnice pomiędzy strefami.
Zabudowa jednorodzinna:
- 20% powierzchni strefy stanowią infrastruktura i inne funkcje uzupełniające
- średnia powierzchnia zabudowy11 terenu wynosi 10%
- średnia ilość kondygnacji w budynku wynosi 1,5
11

Powierzchni zabudowy dotyczy wyłącznie zabudowy budynkami o funkcji mieszkaniowej
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Zabudowa wielorodzinna :
- 40% powierzchni strefy stanowią infrastruktura i inne funkcje uzupełniające
- średnia powierzchnia zabudowy terenu wynosi 30%
- średnia ilość kondygnacji w budynku wynosi 5
- części wspólne budynku stanowią 15%
Zabudowa śródmiejska:
- 40% powierzchni strefy stanowią infrastruktura i inne funkcje uzupełniające
- średnia powierzchnia zabudowy terenu wynosi 30%
- średnia ilość kondygnacji w budynku wynosi 3
- części wspólne budynku stanowią 15% jego powierzchni
Zabudowa peryferyjna:
- 60% powierzchni strefy stanowią infrastruktura i inne funkcje
- średnia powierzchnia zabudowy terenu wynosi 10%
- średnia ilość kondygnacji w budynku wynosi 1,5
Tabela 6. Chłonność brutto terenów na których dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa
Strefa zabudowy
jednorodzinnej

Strefa zabudowy
wielorodzinnej

1.771.200 m2
4.559.400 m2
Opracowanie własne (A.K.Plust)

Strefa zabudowy
śródmiejskiej

Strefa zabudowy
peryferyjnej

Razem

647.190 m2

25.200 m2

7.002.990 m2

8.3.3. Chłonność netto z uwzględnieniem poszczególnych stref funkcjonalnych
Chłonność netto stanowi różnicę pomiędzy powierzchnią zabudowy brutto (powierzchni całej
zabudowy mieszkaniowej możliwej do zrealizowania na podstawie ustaleń studium) oraz faktyczną
powierzchnią wszystkich mieszkań w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2016 która wynosi 3 353 109 m2.
7.002.990 m2 – 3.353.109 m2 = 3.649.881m2
Chłonność netto zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w studium wynosi 3.649.881 m2
Przyjmując iż zapotrzebowanie na zabudowę kształtuje się na poziomie od 641.386 m2 do
1.412.959 m2 nadwyżka chłonności netto nad zapotrzebowaniem wynosi, w zależności o wariantu, od
3.008.495 m2 do 2.236.922 m2. W studium w granicach Gorzowa Wielkopolskiego wyznaczona jest
więc nadwyżka terenów mieszkaniowych pozwalająca na zamieszkanie od 62 do 83 tysięcy
mieszkańców12.
Większa niż wynika z zapotrzebowania powierzchnia terenów mieszkaniowych jest
zlokalizowana w obszarach o wykształconej strukturze funkcjonalno – przestrzennej lub w
obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
8.4. BILANS TERENÓW ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ
W okresie od roku 2002 do 2018, tj. w okresie dla którego możliwe jest uzyskanie danych
dotyczących faktycznych zmian przeznaczenia terenów w ewidencji gruntów na cele produkcyjne i inne
z tym związane, zostało przekształconych w Gorzowie Wielkopolskim około 223 ha (99 ha na funkcję
produkcyjną oraz 247 ha na inne tereny zabudowane nie związane z mieszkalnictwem lub rekreacją.
12

Przy założeniu 37m2 przypadających na 1 mieszkańca
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Przyjąć można iż z ww. 247 ha około 50% stanowią grunty związane z różnego rodzaju działalnością
gospodarczą czyli 124 ha).13 Średniorocznie na powyższe cele było wiec w mieście przekształcanych
13,12 ha.
Przy założeniu podobnego poziomu zapotrzebowania na nowe tereny jak w ostatnich 17 latach
oraz biorąc pod uwagę niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia
zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30% szacuje się i
zapotrzebowanie na grunty związane z działalnością produkcyjną w perspektywie 30 lat
wyniesie około 512 ha.
Powierzchnia użytkowa nowej zabudowy produkcyjnej na którą będzie zapotrzebowanie w
perspektywie 30 lat14 wynosi 3 072 000 m2.
W roku 2018 powierzchnia terenów produkcyjnych w granicach Gorzowa Wielkopolskiego
wynosi około 729 ha (powierzchnia terenów przemysłowych oraz połowa powierzchni „innych
terenów zabudowanych”15).
Zabudowa produkcyjna może być realizowana w strefie zabudowy produkcyjnej oraz w
niewielkim stopniu w strefie zabudowy peryferyjnej. Chłonność brutto zabudowy produkcyjnej
wyznaczonej w studium wynosi około 1271 ha, natomiast chłonność netto16 wynosi 542ha.
Nadwyżka planowanej nowej zabudowy produkcyjnej nad zapotrzebowaniem w wysokości
około 5,9% (30 ha) nie stanowi czynnika który negatywnie może wpłynąć na pozostałe założenia
studium. Zwłaszcza w sytuacji kiedy około 230 ha nowych terenów produkcyjnych to grunty stanowiące
własność miasta.
8.5. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA
Sieci infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i społecznej służące realizacji zadań własnych
jednostki samorządu terytorialnego mogą być finansowane ze środków zgodnie z przepisami ustawy o
finansach publicznych. Harmonogram i priorytety wydatkowania środków powinny zostać określone w
Strategii Rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego oraz wpisane do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
(WPI). To właśnie te dwa dokumenty powinny określać możliwości i czas finansowania natomiast
studium wyznacza ramy ich realizacji.
Inwestycje służące realizacji zadań własnych gminy obejmują w pierwszym rzędzie inwestycje
w zakresie wykonania infrastruktury komunikacyjnej, technicznej oraz społecznej. Zgodnie z ustawą o
gospodarce nieruchomościami, do zadań własnych gminy należą m.in. zadania związane z budową i
utrzymywaniem obiektów, urządzeń i przewodów, obejmujących: infrastrukturę komunikacyjną (drogi
publiczne i rowerowe, transport i łączność publiczną), infrastrukturę techniczną (zaopatrzenie w wodę,
ścieki i odpady), infrastrukturę publiczną (społeczną - szkoły, ochrona zdrowia, opieka społeczna,
obiekty sportowe, bezpieczeństwo publiczne) inwestycje związane z ochroną przed powodzią,
zakładaniem i utrzymywaniem cmentarzy komunalnych a także wydzielanie gruntów pod publicznie
dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w
tym budowa lub przebudowa.
W ocenie możliwości finansowych budżetu miasta zasadniczą rolę odgrywa możliwość
finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej i społecznej,
służących realizacji zadań własnych gminy - inwestycji związanych z obsługą obszarów, na których
13

Źródło: Wydział Geodezji i Katastru. UM Gorzów Wlkp., 2002 – 2018
Przy założeniu iż zostanie zabudowane zabudową jednokondygnacyjną około 60% powierzchni terenów
przeznaczonych na funkcje produkcyjne
15
Strefy produkcyjne nigdy nie stanowią obszarów jednolitych pod względem przeznaczenia w ewidencji
gruntów. Zazwyczaj stanowią mieszankę terenów zabudowanych, infrastrukturalnych, drogowych a nierzadko
rolnych czy nieużytków.
16
Różnica pomiędzy chłonnością brutto a powierzchnią istniejących w roku 2018 terenów zabudowy
produkcyjnej
14

55

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
lokalizowana będzie nowa zabudowa, cechujących się różnym stopniem ukształtowania układu
komunikacyjnego oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną.
W przedmiotowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego przeprowadzony Bilans terenów pod zabudowę przesądził o dopuszczeniu nowej
zabudowy o funkcji mieszkaniowej wyłącznie jako uzupełnienie wykształconej zwartej struktury
funkcjonalno – przestrzennej w obszarze Miasta (respektując jednocześnie wyznaczone dotychczas
miejsca lokalizacji nowej zabudowy o tej funkcji w planach miejscowych), przeznaczając nowe tereny
pod zabudowę usługową i produkcyjną (np. tereny w rejonie ul. Mironickiej czy Kasprzaka).
Lokalizacja nowej zabudowy wymagać będzie przede wszystkim inwestycji w zakresie sieci
komunikacyjnych oraz budowy infrastruktury.
Prowadzona przez Miasto polityka finansowa ukierunkowana jest na stwarzanie możliwości do
racjonalnego gospodarowania nakładami na zadania inwestycyjne. Odzwierciedleniem możliwości
finansowania i potrzeb inwestycyjnych miasta Gorzowa Wlkp. jest m.in. wykaz inwestycji zawartych w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp.
8.6. POTRZEBY INWESTYCYJNE
Za wyjątkiem terenów strefy produkcyjnej w północno zachodniej części miasta (jednostka
urbanistyczna S2) studium nie przeznacza pod zabudowę nowych terenów poza, wyznaczonym na
potrzeby dokumentu, obszarem o wykształconej strukturze funkcjonalno - przestrzennej lub nie
objętych planami miejscowymi. Potrzeby inwestycyjne terenów w granicach planów miejscowych są
każdorazowo szacowane w ramach prognozy skutków finansowych sporządzenia planu miejscowego.

9. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ WRAZ Z OCENĄ WARUNKÓW ŻYCIA W MIEŚCIE
W konstrukcji dokumentu przedstawiona wyżej analiza poszczególnych uwarunkowań
lokalnych zawiera, ich ocenę i zidentyfikowane potrzeby.
Z uwagi na konieczność rozpatrywania uwarunkowań rozwojowych Gorzowa jako ośrodka
wojewódzkiego, zweryfikowano występujące uwarunkowania w podziale na ograniczenia i bariery
rozwoju przestrzennego oraz czynniki determinujące rozwój - odpowiednio do syntezy wskazanej w
PZPWL MOF OW Gorzowa Wielkopolskiego:
9.1. OGRANICZENIA I BARIERY ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
Terytorium, ludność, osadnictwo, ład przestrzenny
• rosnący wskaźnik obciążenia demograficznego, wpisujący się w ogólny trend starzenia się
społeczeństwa
• wyludnianie się miasta (postępujące zjawisko suburbanizacji na obszarach gmin sąsiednich oraz
migracja ludzi młodych do większych miast)
• brak spójnej polityki przestrzennej w obszarze MOF OW Gorzów Wlkp. - wpływ na inwestycje w
obszarze miasta
Strefa przyrodnicza
• położenie części terenu w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
Strefa kulturowa
• niewystarczająca ilość środków na działania ochronne i renowacyjne obiektów zabytkowych
• brak odpowiedniego wyeksponowania i wykorzystania obiektów zabytkowych zlokalizowanych w
historycznej części miasta Gorzowa Wlkp. (rejonu Starego i Nowego Miasta)
• brak programu chroniącego zasób zabytkowy
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Strefa społeczno-gospodarcza
• niskie nakłady na działalność badawczo-rozwojową (B+R)
• niewystarczający poziom oraz wadliwa struktura kwalifikacji zawodowych
• brak silnego ośrodka akademickiego
Komunikacja i transport
• duże natężenie ruchu kołowego na drogach, brak północnej obwodnicy miasta;
• duże natężenie ruchu kołowego w centrum miasta (lokalizacja przeprawy mostowej na trasie
północ-południe w ścisłym centrum miasta (brak wystarczającej przestrzeni publicznej dla ruchu
pieszego i rowerowego w centrum)
• niewielkie wykorzystanie systemu kolejowego do przewozu osób i towarów
• likwidacja linii kolejowych i zacieranie ich przebiegu
• niewielka liczba kolejowych połączeń dalekobieżnych z resztą regionu i kraju
• zły stan techniczny portu rzecznego w Gorzowie Wielkopolskim
• zły stan techniczny dróg wodnych Warty i Noteci
• spadek liczby osób korzystających z komunikacji publicznej, zmniejszenie znaczenia transportu
zbiorowego w ogóle przewozów pasażerskich i brak konkurencyjności w porównaniu do
transportu indywidualnego
• zły stan techniczny taboru tramwajowego
Infrastruktura techniczna
• występowanie nielegalnych składowisk odpadów (pomimo obowiązującego systemu gospodarki
odpadami)
9.2. CZYNNIKI DETERMINUJĄCE ROZWÓJ WRAZ Z OCENĄ ŁADU PRZESTRZENNEGO
Terytorium, ludność, osadnictwo, ład przestrzenny
• spójny układ przestrzenny miasta z przyległymi gminami
• rozwój układu osadniczego wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, co warunkuje dobrą
dostępność komunikacyjną
Strefa przyrodnicza
• występowanie jednego z największych wartości strumienia cieplnego w Polsce, istnieje możliwość
wykorzystania wód termalnych w celach gospodarczych, bądź turystycznych;
• duży udział obszarowych form ochrony przyrody oraz lasów w sąsiedztwie Gorzowa (duży wpływ
na jakość życia mieszkańców Miasta - szansa dla rozwoju turystyki, w tym turystyki weekendowe);
• żeglowne doliny Warty i Noteci –możliwość rozwoju turystyki i transportu rzecznego;
Strefa kulturowa
• występowanie atrakcyjnych cennych zabytków dziedzictwa kulturowego, m.in.: Katedra
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. (obiekt oznaczeniu
ponadregionalnym), Biały Spichlerz, estakada kolejowa, kamienice i wille
• skupienie najcenniejszych obiektów zabytkowych w centralnej części miasta, co daje możliwość
koncentracji działań ochronnych, renowacyjnych i promocyjnych
• występowanie różnorodnych form zabytków i krajobrazów kulturowych: obiekty mieszkalne,
sakralne, techniki, rezydencjonalne, użyteczności publicznej, mury obronne
• podejmowane działania interwencyjne dla zasobu dziedzictwa kulturowego w zakresie miejskiego
programu rewitalizacji, prac konserwacyjnych dla części obiektów zabytkowych
• dogodne położenie względem rzek Warty i Noteci oraz form ochrony przyrody pod kątem
turystycznym
• organizacja licznych przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną
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Strefa społeczno-gospodarcza
• korzystne położenie względem zachodniej granicy państwa
• korzystne położenie względem aglomeracji berlińskiej, poznańskiej i szczecińskiej
• położenie przy skrzyżowaniu ważnych korytarzy transportowych
• potencjalne tereny pod inwestycje – w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne oferowane przez
Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną
• dogodne warunki rozwoju gospodarczego – inicjatywy klastrowe
• funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu, które wpływają na rozwój gospodarczy regionu
• bogate tradycje przemysłowe
• dostosowywanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy
• wysoki potencjał turystyczny wynikający z walorów przyrodniczych
Komunikacja i transport
• położenie wzdłuż korytarza transportowego TEN-T Bałtyk – Adriatyk oraz postulowanego CETC
• równomiernie rozwinięty układ drogowy, który składa się z dróg o różnych kategoriach, dogodne
połączenia wewnętrzne i zewnętrzne
• lokalizacja w obszarze miasta 6 stacji kolejowych
• obecność międzynarodowej drogi wodnej E70 Warta –Noteć
• położenie umożliwiające rozwój przewozów drogą wodną (turystycznych jak i towarowych)
• zwiększająca się długość i jakość infrastruktury rowerowej oraz dogodne położenie do rozwoju
turystyki rowerowej
• istnienie głównego węzła przesiadkowego w rejonie stacji kolejowej Gorzów Wielkopolski oraz
mniejszego w rejonie stacji Gorzów Wielkopolski Wieprzyce
Infrastruktura techniczna
• duże rezerwy wydajności ujęć wód podziemnych, co pozwala na dalszą rozbudowę sieci
wodociągowej
• cały obszar objęty jest zorganizowanym systemem gospodarki odpadami (wzrost liczby odpadów
poddawanych odzyskowi, które zostały zebrane selektywnie)
• elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp., będąca głównym źródłem wytwarzanej energii, jako paliwo
i nośnik energii pierwotnej wykorzystuje gaz ziemny zaazotowany za źródeł lokalnych oraz gaz
systemowy
Analiza ograniczeń i barier rozwoju przestrzennego oraz czynników determinujących rozwój
w odniesieniu do obszaru miasta rozpatrywanego również jako rdzeń jednego z dwóch ośrodków
wojewódzkich, pozwoliła wskazać przestrzenną wizję rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego a następnie,
uwzględniając występujące lokalne uwarunkowania, określenie kierunków rozwoju Miasta
w odniesieniu do wydzielonych na potrzeby niniejszego opracowania poszczególnych jednostek
urbanistycznych.
Zestawienie ograniczeń i barier rozwoju przestrzennego wykazało przede wszystkim potrzebę
działań rewitalizacyjnych zdegradowanych terenów miejskich głównie w centrum miasta Gorzowa
Wlkp. Działania te miałyby za cel przywrócenie funkcji gospodarczych, społecznych oraz kulturalnych.
Ponadto wskazuje się potrzebę rozwoju szkolnictwa wyższego i zawodowego, dostosowanego do
aktualnego rynku pracy. Wśród czynników determinujących rozwój największym atutem jest położenie
na szlaku ważnego korytarza transportowego oraz względem aglomeracji berlińskiej, poznańskiej i
szczecińskiej. Ważnym czynnikiem jest też możliwość rozwoju transportu wodnego oraz występowanie
w obszarze miasta jak i w jego najbliższym sąsiedztwie terenów zielonych, cennych przyrodniczo i
krajobrazowo. Takie położenie daje ogromną szansę na wielowymiarowy rozwój.
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III.

WIZJA

Zdefiniowany cel strategiczny dla Gorzowa Wielkopolskiego przyjmuje następujący kształt:

Gorzów Wielkopolski jest nowoczesnym miastem kompaktowym, które poprzez sposób swojego
funkcjonowania wzbogaca pola szans indywidualnej samorealizacji każdej osoby w nim
mieszkającej.

Cel strategiczny będzie realizowany poprzez cele operacyjne obejmujące swoim zakresem
wybrane dziedziny funkcjonowania miasta. Należy zwrócić uwagę iż cel strategiczny i jego rozwinięcie
odnoszą się wyłącznie do aspektów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i nie aspirują do
wyznaczania kierunków działań w innych aspektach funkcjonowania miasta.

Cele operacyjne:
1. Miasto zwarte, policentryczne (policentryczność jest postulatem wspomagania zróżnicowania
przestrzeni i ekonomiki jej użytkowania z punktu widzenia realiów dostępności i pojemności
przestrzeni) i wielofunkcyjne
• racjonalna gospodarka przestrzenią, ochrona przed zabudową gruntów poza granicami
terenów o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej
• uzupełnianie luk w zabudowie i polityka temu sprzyjająca (zróżnicowanie warunków
powstawania zabudowy w zależności od położenia – polityka parkingowa, podatkowa,
miejscowe plany rewitalizacji, itp.)
• miejska polityka gospodarowania nieruchomościami (sprzedaż lub skupowanie gruntów na
potrzeby kluczowych inwestycji lub w celu realizacji polityki przestrzennej)
• polityka przestrzenna wspierająca tworzenie się subcentrów dzielnicowych oraz jednocześnie
odrębnej i nadrzędnej roli centrum miasta
• polityka zrównoważonego rozwoju w dziedzinie gospodarki przestrzennej
• dywersyfikacja funkcjonalna (odpowiednie relacje i proporcje funkcji usługowej oraz
produkcyjnej)
• tworzenie warunków umożliwiających powstanie przeciwwagi dla podmiotów dominujących
lokalny rynek pracy
• wielofunkcyjność w skali lokalnej (centra lokalne – możliwość załatwienia większości spraw w
ramach dzielnicy)
2. Miasto dobrze powiązane komunikacyjnie
• posiadające odpowiednie połączenia w ramach komunikacji wewnętrznej (w granicach miasta)
jak i zewnętrznej (na różnych poziomach: w skali lokalnej, regionalnej, krajowej)
• sprzyjające ruchowi pieszemu i rowerowemu oraz rozwijające transport publiczny
3. Miasto ośrodek (dobrze współpracuje z gminami ościennymi, zwłaszcza w ramach polityki
przestrzennej i jest regionalną stolicą)
• wspólne z gminami ościennymi działania w ramach polityki regionalnej (wspólne działania na
rzecz kierunków polityki i inwestycji regionalnych oraz krajowych)
• realna koordynacja kierunków zagospodarowania przestrzennego (wspólna komisja
urbanistyczna gmin ościennych i Gorzowa Wielkopolskiego)
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koordynacja polityki transportowej (komunikacja)
pełnienie roli lidera (inicjowanie i przewodzenie w działaniach na poziomie lokalnym i
regionalnym)
pełnienie roli regionalnej stolicy (centrum usług i węzeł komunikacyjny)

4. Miasto sprawiedliwe (bezpieczne, redukujące nierówności, niewykluczające) i społecznie spójne
• tworzenie przestrzeni publicznych odpowiedniej jakości, sprzyjających integracji społecznej,
budujących relacje społeczne, niewykluczających
• polityka i projekty zachęcające do korzystania z usług publicznych
• polityka mieszkaniowa będąca wsparciem polityki przestrzennej
• dostępność usług publicznych dla osób o różnym statusie ekonomicznym
5. Miasto odpowiedzialne wobec środowiska
• racjonalna gospodarka przestrzenią (ochrona terenów wyłączonych z zabudowy)
• polityka i plan adaptacji do zmian klimatycznych
• polityka gospodarowania wodą
• polityka redukcji emisji CO2
• wdrażanie i ochrona Systemu zieleni miasta
• analiza i monitoring przewietrzania miasta (ochrona klinów zieleni)
6. Miasto wspierające dobre projekty
• poszerzona partycypacja na etapie planowania oraz prototypowanie
• uchwała krajobrazowa, standardy urbanistyczne i katalogi dobrych praktyk
• edukacja przestrzenna (uświadamianie wartości jakości przestrzeni i jej wpływu na zachowania
człowieka)
• miejscowe plany rewitalizacji (plan umożliwiający szczegółowe profilowanie funkcji)
• konkursy i projekty na sposób zagospodarowania ważnych przestrzeni
• stworzenie i stosowanie standardów dotyczących przekrojów ulic i urządzeń stosowanych w
przestrzeni miejskiej
• planowanie operacyjne (zaplanowany proces przejścia od założeń i fazy koncepcyjnej poprzez
lokalizację, projekt do realizacji z uwzględnieniem finansowania)
• wprowadzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej
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IV.

KIERUNKI

1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW
1.1. KIERUNKI ROZWOJU STRUKTURY FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNEJ
1. Określone kierunkowe zasady zagospodarowania uwzględniają konieczność uporządkowanego
rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. W dokonanym podziale na strefy
zagospodarowania określono kierunki zagospodarowania, które wynikają ze zdiagnozowanych
predyspozycji, w szczególności w zakresie:
1) dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów, przeznaczenia w planach
miejscowych
2) stanu i ochrony środowiska
3) ochrony konserwatorskiej
4) dostępu do infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej
5) bilansu terenów zabudowanych
6) zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych – zarówno samorządu jak i mieszkańców
2. W granicach miasta zostały wyznaczone strefy zagospodarowania17. Kierunki określone dla
poszczególnych stref zagospodarowania dzielą się na:
1) przeznaczenie o charakterze ustalenia, określające funkcje preferowane
2) przeznaczenie o charakterze dopuszczenia, określające funkcje uzupełniające
3) zakazy – wykluczenia dla wybranych form zagospodarowania, obowiązujące w obrębie danej
strefy.
3. W obrębie wszystkich stref zagospodarowania, opisanych w tabeli nr 7, dopuszcza się następujące
rodzaje przeznaczeń, które mogą być realizowane, uwzględniając potrzeby i wymagania ich
lokalizacji oraz przepisy odrębne:
• drogi publiczne, drogi wewnętrzne, drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, ciągi piesze, place
i parkingi
• infrastruktura techniczna - każdego rodzaju
• zieleń urządzona i naturalna
• wody powierzchniowe
• inne inwestycje celu publicznego
Poprzez utrzymanie istniejącej zabudowy rozumie się możliwość jej odbudowy, przebudowy,
nadbudowy oraz rozbudowy wyłącznie w zakresie umożliwiającym jej właściwe użytkowanie.
W szczególnych przypadkach ustalenia przyjęte w kartach jednostek urbanistycznych mogą
poszerzyć lub ograniczyć katalog dopuszczalnych funkcji w ramach strefy. Ustalenia takie obowiązują
wyłącznie dla konkretnej jednostki urbanistycznej.

17

Granice stref zagospodarowania przedstawione zostały na załączniku pt.: Kierunki zagospodarowania
przestrzennego. Strefy zagospodarowania zwane są również strefami.
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Tabela 7. Założenia kierunkowe dla poszczególnych stref zagospodarowania
Nazwa strefy
Ustalenia, dopuszczenia i zakazy
Ustala się:
STREFA ZABUDOWY
- lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (FP)18
MIESZKANIOWEJ
Dopuszcza się:
JEDNORODZINNEJ
- lokalizację zabudowy usługowej
- utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Ustala się:
STREFA ZABUDOWY
- lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (FP)
MIESZKANIOWEJ
Dopuszcza się:
WIELORODZINNEJ
- lokalizację zabudowy usługowej
- utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Ustala się:
- lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
STREFA ZABUDOWY
- lokalizację zabudowy usługowej
ŚRÓDMIEJSKIEJ
Dopuszcza się:
- utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej
- lokalizację funkcji rzemiosła i drobnej wytwórczości dostosowanej
skalą do zabudowy sąsiadującej
- lokalizowanie zabudowy śródmiejskiej
Ustala się:
- lokalizację zabudowy usługowej
STREFA ZABUDOWY
Dopuszcza się:
USŁUGOWEJ
- utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej
- lokalizację funkcji rzemiosła i drobnej wytwórczości dostosowanej
skalą do zabudowy sąsiadującej
Ustala się:
- lokalizację zabudowy produkcyjnej (FP)
STREFA ZABUDOWY
Dopuszcza się:
PRODUKCYJNEJ
- lokalizację zabudowy usługowej
- utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej
Ustala się:
- lokalizację zabudowy mieszkaniowej
STREFA ZABUDOWY
- lokalizację zabudowy usługowej
PERYFERYJNEJ
- lokalizację zabudowy produkcyjnej

STREFA ZABUDOWY
REKREACYJNEJ
I USŁUGOWEJ

Ustala się:
- lokalizację zabudowy usługowej związanej ze sportem, rekreacją i
turystyką, hotelarstwem, ochroną zdrowia, kulturą i oświatą
- lokalizację ogrodów działkowych i sadów
Dopuszcza się:
- lokalizację zabudowy usługowej związanej z handlem detalicznym
i gastronomią jako powiązanej z innymi istniejącymi funkcjami i
dostosowanej skalą do istniejących form zagospodarowania terenu
- utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i rolniczej

18

(FP) - Funkcja podstawowa – preferowany sposób zagospodarowania. Dopuszczalny sposób
zagospodarowania, poprzez swoje oddziaływanie, nie może powodować ograniczeń dla funkcji podstawowej w
granicach strefy

64

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego

STREFA ZIELENI
URZĄDZONEJ

STREFA LASÓW

STREFA ZIELENI
NATURALNEJ

STREFA ROLNICZA

STREFA ZABUDOWY
INFRASTRUKTURY

STREFA SKŁADOWANIA
ODPADÓW

STREFA CMENTARZY

Ustala się:
- tereny zieleni urządzonej
Dopuszcza się:
- lokalizację sadów
- lokalizację tymczasowej zabudowy usługowej
- utrzymanie istniejącej zabudowy bez zmiany funkcji
- lokalizację urządzeń sportowo-rekreacyjnych
Zakazuje się:
- lokalizacji budynków
Ustala się:
- tereny lasów
Dopuszcza się:
- utrzymanie istniejącej zabudowy bez zmiany funkcji
- dopuszcza się lokalizację obiektów nie będących budynkami
związanych z funkcją leśną lub rekreacyjną
Zakazuje się:
- lokalizacji budynków
Ustala się:
- tereny zieleni naturalnej
Dopuszcza się:
- utrzymanie istniejącej zabudowy bez zmiany funkcji
Zakazuje się:
- lokalizacji budynków
Ustala się:
- tereny rolnicze
Dopuszcza się:
- utrzymanie istniejącej zabudowy bez zmiany funkcji,
- lokalizację obiektów związanych z funkcją rolniczą
- zalesienie gruntów rolnych klas RIV i słabszych
Zakazuje się:
- lokalizacji budynków
Ustala się:
- lokalizację zabudowy związanej z infrastrukturą (FP)
Dopuszcza się:
- lokalizację zabudowy usługowej
- lokalizację funkcji i zabudowy określonej dla sąsiadujących stref
zagospodarowania
Ustala się:
- lokalizację zabudowy związanej ze składowaniem i
przetwarzaniem odpadów (FP)
- lokalizację zabudowy produkcyjnej
- lokalizację zabudowy usługowej
Dopuszcza się:
- lokalizację grzebowiska dla zwierząt
Ustala się:
- lokalizację cmentarzy
Dopuszcza się:
- lokalizację towarzyszącej zabudowy usługowej
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STREFA WÓD
POWIERZCHNIOWYCH

STREFA KOMUNIKACJI

STREFA KOLEJOWA

Ustala się:
- lokalizację wód płynących lub stojących
Dopuszcza się:
- lokalizację obiektów związanych z gospodarką wodną
- lokalizację obiektów związanych z prowadzeniem gospodarki
rybackiej
- lokalizację małych elektrowni wodnych, w tym jako urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW
Zakazuje się:
- lokalizacji budynków za wyjątkiem obiektów związanych z
gospodarką wodną, transportem lub sportem i rekreacją
Ustala się:
- lokalizację zabudowy związanej z infrastrukturą komunikacji (FP)
Dopuszcza się:
- lokalizację zabudowy usługowej
- lokalizację funkcji i zabudowy określonej dla sąsiadujących stref
zagospodarowania
Ustala się:
- lokalizację zabudowy związanej z infrastrukturą kolejową (FP)
Dopuszcza się:
- lokalizację zabudowy usługowej
- lokalizację funkcji i zabudowy określonej dla sąsiadujących stref
zagospodarowania

Źródło: Opracowanie własne

4. Na etapie sporządzania planów miejscowych lub innych opracowań planistycznych w obrębie
wszystkich wyznaczonych stref zagospodarowania można:
• określać jedną lub więcej funkcji o charakterze ustaleń lub dopuszczeń z pominięciem
pozostałych funkcji opisanych w danej strefie
• łączyć różne ustalone i dopuszczone funkcje w dowolnych proporcjach
5. Jednostki urbanistyczne wyznaczone w studium należy traktować jako obszary funkcjonalne o
znaczeniu lokalnym.
1.2. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYZNACZANYCH W MIEJSCOWYCH
PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Wskaźniki dotyczące zabudowy oraz użytkowania terenów - wysokość zabudowy, powierzchnia
zabudowy i powierzchnia biologicznie czynna, zostały przedstawione w kartach jednostek
urbanistycznych. W przypadku braku parametru należy go określić na etapie planu miejscowego.
2. Inne, niewymienione w kartach jednostek urbanistycznych, wskaźniki zabudowy wymagane do
wprowadzenia w planach miejscowych, powinny być określane indywidualnie, z uwzględnieniem
uwarunkowań wynikających w szczególności z:
• charakteru planowanego przeznaczenia
• zasad ochrony środowiska
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zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
aktualnego stanu zagospodarowania
potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

3. Wskaźniki zabudowy przestawione w kartach jednostek urbanistycznych nie dotyczą zabudowy
istniejącej oraz planowanej zabudowy celu publicznego, której parametry w planie miejscowym
mogą zostać opisane odmiennie od założeń studium.
4. Wskaźniki dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy oraz maksymalnej i minimalnej
wysokości zabudowy dotyczą zabudowy budynkami. Parametry innych obiektów (np.
infrastruktury) powinny być ustalone na etapie planu miejscowego.
5. Wskaźniki zabudowy przedstawione w kartach jednostek urbanistycznych mają charakter zaleceń i
mogą zostać zmodyfikowane po uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań na etapie sporządzania
planów miejscowych.
1.3. KIERUNKI I ZASADY LOKALIZACJI OBIEKTÓW SZCZEGÓLNYCH
1) wyznacza się obszary lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2 zgodnie z oznaczeniem na załączniku pt.: Kierunki zagospodarowania przestrzennego.
2) wyznacza się obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW zgodnie z oznaczeniem na
załączniku pt.: Kierunki zagospodarowania przestrzennego. W granicach tych obszarów
zawarta jest strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu
i użytkowaniu. Rodzaj źródła energii odnawialnej będzie każdorazowo doprecyzowany na
etapie planu miejscowego
3) na dachach budynków, w granicach strefy zabudowy produkcyjnej, dopuszcza się lokalizację
urządzeń fotowoltaicznych wytwarzających energię odnawialną o mocy przekraczającej 100
kW. Strefa ochronna takich urządzeń ogranicza się do powierzchni dachu, na którym są
umiejscowione
4) wyznacza się obszar lokalizacji składowiska odpadów zgodnie z oznaczeniem na załączniku pt.:
Kierunki zagospodarowania przestrzennego
5) w granicach „strefy wód powierzchniowych” dopuszcza się lokalizowanie małych elektrowni
wodnych, w tym elektrowni zaliczanych do urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW. Jednocześnie nie określa się stref ochronnych
związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Ich
ewentualne wprowadzenie lub ujawnienie powinno wynikać z analizy indywidualnych cech
i parametrów obiektu oraz związanych z nim uciążliwości funkcjonowania na etapie
przedprojektowym, o ile taka uciążliwość zostanie stwierdzona
1.4. WYNIKI AUDYTU KRAJOBRAZOWEGO
1) do czasu przyjęcia przez Sejmik Województwa Lubuskiego audytu krajobrazowego, o którym
mowa w art. 38a i art. 38b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nie określa się kierunków z uwzględnieniem rekomendacji i wniosków w nim
zawartych, w tym granic krajobrazów priorytetowych
2) w przypadku określenia przez audyt krajobrazowy rekomendacji i wniosków dotyczących
kształtowania i ochrony krajobrazów, w odniesieniu do Gorzowa Wielkopolskiego, występuje
obowiązek uwzględnienia ich w planach miejscowych
1.5. OGRANICZENIA W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU, W TYM OBSZARY WYŁĄCZONE
Z ZABUDOWY
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W granicach miasta w ramach poszczególnych stref zagospodarowania wprowadzone zostały
zakazy lokalizacji zabudowy o konkretnej funkcji. W tabeli 7 opisane zostały szczegółowe wytyczne.
Lokalizacja wielu obiektów, zwłaszcza infrastrukturalnych, spowoduje powstanie ograniczeń
zabudowy lub zakazów zabudowy wynikających z przepisów odrębnych. Oznaczenie stref ograniczeń
i zakazów zabudowy w takich przypadkach nastąpi na etapie sporządzania planów miejscowych, gdyż
jest zależne od specyfiki danej inwestycji oraz przepisów odrębnych.
Wokół istniejących oraz projektowanych cmentarzy jest strefa ograniczonego użytkowania,
której wielkość i zasady zagospodarowania wynikają z przepisów odrębnych. Weryfikacja zasięgu
takich stref nastąpi na etapie sporządzania planu miejscowego.
Niezależnie od zakazów zabudowy, na etapie opracowywania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego należy mieć na względzie konieczność zachowania terenów
zielonych, w tym poprzez dostosowanie do wytycznych kształtowania określonego w niniejszym
dokumencie Systemu zieleni (tereny znajdujące się w obszarze Systemu zieleni należy przeznaczać na
funkcję zgodnie z wyznaczonym kierunkiem rozwoju z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniej do
uwarunkowań powierzchni terenów biologicznie czynnych).
1.6. KIERUNKI ZMIAN WYNIKAJĄCE Z POLITYKI REGIONALNEJ I KRAJOWEJ
Kierunki zagospodarowania przestrzennego MOF OW19 Gorzów Wielkopolski:
• w zakresie osadnictwa i ładu przestrzennego jako kierunek rozwoju MOF OW Gorzów
Wielkopolski przyjęto prowadzenie spójnej polityki kształtowania przestrzeni
w wyszczególnionych strefach funkcjonalno - przestrzennych
• w zakresie systemu przyrodniczego przyjęto następujące kierunki rozwoju: ochrona
i kształtowanie systemu przyrodniczego, zapewnienie jego spójności i ciągłości, ochrona
walorów przyrody ożywionej, poprawa klimatu akustycznego, racjonalne gospodarowanie
i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz złóż kopalin, wspieranie
rozwoju rolnictwa. Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych oznacza utrzymanie
odpowiedniej ilości i jakości poszczególnych elementów środowiska oraz ich wzajemnych
powiązań. Naczelną zasadą gospodarowania zasobami jest rozwój zrównoważony, który
zapewnia trwałość podstawowych procesów przyrodniczych i gwarantuje zaspokojenie
potrzeb społeczności
• w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i turystyki przyjęto kierunki rozwoju, do których
należą odpowiednie zarządzanie i wykorzystanie oraz ochrona zasobów dziedzictwa
kulturowego, tworzenie spójnego i harmonijnego krajobrazu kulturowego, kształtowanie
tożsamości kulturowej, kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych
Obiekty zabytkowe, przy odpowiedniej promocji, stopniu udostępnienia oraz wykorzystaniu
ich wartości kulturowych, mogą stanowić istotny czynnik rozwoju gospodarczego
i społecznego całego obszaru MOF OW Gorzów Wielkopolski
• w zakresie strefy społeczno-gospodarczej przyjęto następujące kierunki rozwoju:
wzmocnienie potencjału innowacyjnego sektora gospodarczego, zmniejszenie bezrobocia
i zwiększenie aktywności zawodowej ludności, rozwój kapitału ludzkiego poprzez inwestycje
służące edukacji, inwestycje w służbę zdrowia, rozwój infrastruktury sportowej oraz turystyki.
Działania podejmowane w ramach tej strefy są kluczowe dla ożywienia regionu. Prowadzą do
rozwoju społeczno-gospodarczego, poprzez wprowadzanie zmian udoskonalających istniejące
zjawiska oraz kreowanie nowych. Wskazane kierunki rozwoju obejmują działania w różnych
dziedzinach, do których należą m.in. usługi, edukacja, ochrona zdrowia, aktywność sportowa,
turystyka, bezpieczeństwo publiczne, tereny inwestycyjne, strefy gospodarcze oraz rynek
pracy
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w zakresie komunikacji i transportu przyjęte kierunki rozwoju obejmują poprawę dostępności
zewnętrznej oraz wewnętrznej MOF OW Gorzów Wielkopolski w zakresie komunikacji
drogowej, kolejowej transportu rzecznego, rowerowego i zbiorowego.
Układ połączeń komunikacyjnych obszaru wynika zarówno z jego położenia względem
większych ośrodków miejskich, jak i wewnętrznych powiązań lokalnych pomiędzy Gorzowem
Wielkopolskim, a gminami wchodzącymi w skład obszaru funkcjonalnego. Nadrzędnym celem
w zakresie komunikacji jest utrzymanie, usprawnianie i uzupełnianie zintegrowanej sieci
połączeń zarówno lokalnych jak i ponadlokalnych, pozwalającej na swobodny i zrównoważony
rozwój obszaru
w zakresie infrastruktury technicznej przyjęto kierunki rozwoju, wśród których są wzrost
bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenie emisyjności gospodarki, rozwój infrastruktury
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, racjonalne
gospodarowanie odpadami, ograniczenie ilości składowanych odpadów.
Obszary wyposażone w odpowiednią infrastrukturę techniczną są bardziej atrakcyjne pod
względem inwestycyjnym. Rozwój systemów infrastruktury technicznej wpływa także na stan
środowiska, pozwala na jego ochronę i zrównoważony rozwój. Ze względu na położenie MOF
OW Gorzów Wielkopolski w pobliżu granicy państwa, odgrywa on znaczącą rolę przy
połączeniach transgranicznych. W granicach obszaru zlokalizowane są oraz planuje się
inwestycje o znaczeniu ponadregionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym
w zakresie strefy obronności i bezpieczeństwa przyjęto kierunki rozwoju, do których należą
ochrona terenów zamkniętych i obiektów służących zapewnieniu bezpieczeństwa państwa
oraz zahamowanie wzrostu i minimalizacja istniejącego ryzyka powodziowego. Wyznaczone
kierunki w tej strefie mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa militarnego oraz
ekologicznego. Działania, które zostały wyznaczone w ramach określonych kierunków, mają
głównie charakter planistyczny, zapewniający bezkolizyjne funkcjonowanie terenów
zamkniętych oraz minimalizowanie negatywnych skutków zagrożeń naturalnych

2. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY,
KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
2.1. UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN
Polityka ochrony udokumentowanych złóż kopalin ma wspomóc ich ochronę, wynikającą
z obowiązujących przepisów prawa. Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym
gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowemu ich wykorzystaniu. Eksploatacja kopalin powinna
być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami koncesji, bez naruszania wartości
przyrodniczych obszaru miasta. Działalność górnicza nie powinna więc powodować przekształceń
naruszających równowagę w środowisku oraz powodować uciążliwości na terenach mieszkaniowych.
Należy realizować obowiązek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
Dla udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Deszczno-Łagodzin” , jakie znajduje się
w obszarze miasta ustalenia planistyczne umożliwiają realizację inwestycji zgodnie z określonymi
zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu wyłącznie po uprzednim wyłączeniu z granic złoża
kruszywa naturalnego danej nieruchomości zgodnie z przepisami z zakresu prawa geologicznego
i górniczego.
2.2. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
Polityka ochrony gleb pokazuje skuteczne i możliwe do zrealizowania działania, których
wdrożenie wpłynie na obniżenie poziomów zanieczyszczeń co najmniej do poziomów dopuszczalnych.
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Głównym celem tej polityki jest pomoc przy przywróceniu naruszonych standardów jakości gleby, a
przez to poprawa warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz
lepsza jakość życia.
W celu poprawy ochrony gleb należy dążyć do:
• utrzymania dużej powierzchni obszarów czynnych biologicznie, w postaci m.in. zieleni
parkowej, terenów zieleni rekreacyjnej i osiedlowej, nasadzeń towarzyszących ciągom
komunikacyjnym i zabudowie
• wprowadzania pasów zieleni wielopiętrowej, zimozielonej wzdłuż głównych dróg w celu
ochrony gleb przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi
• przeznaczenia na cele rekreacyjne, mieszkaniowe lub zagospodarowanie zielenią obszarów po
wyrobiskach złóż kopalin oraz do rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów komunalnych,
przemysłowych i likwidacji nielegalnych składowisk odpadów
Ponadto, w ramach polityki ochrony gleb, wspiera się i promuje:
• przywracanie funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej na glebach zdegradowanych i
zdewastowanych
• zapobieganie erozji gleby i poprawę gospodarowania glebą
• rekultywację terenów oraz gruntów zdegradowanych i zdewastowanych, w szczególności
przemysłowych
• remediację bądź działania naprawcze w związku z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi.
Na obszarach zagrożonych występowaniem masowych ruchów ziemi zaleca się wprowadzenie
zakazu lokalizacji zabudowy.
2.3. OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH
W celu ochrony jakości wód ujmowanych na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia ustanawia się strefę ochronną, dla której ustala się zakazy, nakazy
i ograniczenia dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania z wody.
Granice strefy ochronnej wyznaczane są na podstawie odrębnych przepisów prawa.
Strefy ochronne podzielone są na teren ochrony pośredniej i bezpośredniej. Na terenie
ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa w przepisach z zakresu gospodarki
wodnej.
2.4. OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH
W planowaniu przestrzennym polityka ochrony wód ma wspomóc bezpośrednie działania
właściwych podmiotów w celu osiągnięcia planowanej czystości wód. Do degradacji wód
powierzchniowych na obszarze miasta przyczyniają się przede wszystkim nielegalne zrzuty ścieków
bytowych i przemysłowych, jak również zanieczyszczenia tranzytowe dostarczane wodami
powierzchniowymi. Do zanieczyszczenia wód substancjami biogennymi (azotany, fosforany)
przyczyniają się także spływy z pól uprawnych oraz nawożonych łąk i pastwisk. W celu poprawy
ochrony wód należy dążyć do:
• zachowania zasobów i zapewnienia wysokiej jakości wód
• retencjonowania niezanieczyszczonych wód opadowych na obszarach zainwestowanych, m.in.
poprzez zakładanie zbiorników retencyjnych i wykorzystywanie wód opadowych do
nawadniania terenów zieleni
Ponadto, w ramach polityki ochrony wód, wspiera się i promuje się następujące działania:
• przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze źródeł
komunalnych, przemysłowych i rolniczych
• określanie wpływu korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych mających wpływ na
stan wód i realizację celów środowiskowych
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zwiększenie ochrony wód powierzchniowych poprzez likwidację niekontrolowanego
odprowadzania ścieków, w tym inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń dopływających do wód
powierzchniowych
uregulowanie i zwiększanie małej retencji wód opadowych, realizacja nowych podłączeń do
sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowy i modernizacji istniejącego systemu odprowadzania i
oczyszczania ścieków
stosowanie rozwiązań technicznych służących do podczyszczania wód opadowych, w
szczególności w zabudowie śródmiejskiej

2.5. OCHRONA POWIETRZA
Polityka ochrony powietrza w kontekście planowania przestrzennego pokazuje skuteczne i
możliwe do zrealizowania działania, których wdrożenie wpłynie na obniżenie poziomów
zanieczyszczeń, co najmniej do poziomów dopuszczalnych lub docelowych.
Głównym celem tej polityki jest przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a
więc poprawa warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza
jakość życia w mieście.
W celu poprawy ochrony powietrza należy dążyć do:
• wprowadzania zieleni izolacyjnej i urządzonej oraz niekubaturowego zagospodarowania
przestrzeni publicznych (place, skwery)
• kształtowania klinów zieleni dla lepszego przewietrzania miasta
• ustalania sposobu zaopatrzenia w ciepło z preferencją dla następujących czynników
grzewczych: miejska sieć ciepłownicza, gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy lekki, energia
elektryczna, OZE
• zwiększenia efektywności wykorzystania energetyki odnawialnej
• nielokalizowania zakładów przemysłowych emitujących zanieczyszczenia pyłowe i gazowe do
powietrza na terenach mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta
• rozwoju sieci transportu publicznego – transport szynowy, autobusowy, rowerowy, wodny
(infrastruktura dla komunikacji zbiorowej, obiekty P&R i B&R)
• reorganizacji układu komunikacyjnego oraz wprowadzenia stref zamkniętych dla ruchu
samochodowego w ścisłym centrum miasta
• obudowy ciągów komunikacyjnych zielenią wielopiętrową, zimozieloną lub w formie nasadzeń
alejowych lub szpalerowych drzew
• stwarzania warunków do korzystania z pojazdów z silnikami ekologicznymi, w tym rozwoju
infrastruktury dla paliw alternatywnych (samochody zasilane energią elektryczną)
• zwiększania udziału powierzchni parków leśnych i terenów zieleni na obszarze miasta,
tworzenie nowych form zieleni miejskiej – szczególnie w sektorach zwartej zabudowy
• tworzenia połączeń istniejących terenów zieleni (sieć terenów zieleni), umożliwiających
niskoemisyjną komunikację (pieszą, rowerową)
• rewaloryzacji oraz zagospodarowania terenów zieleni
•
•

•

Ponadto, w ramach polityki ochrony powietrza, wspiera się i promuje działania zmierzające do:
ograniczania uciążliwości źródeł emisji punktowej m.in. poprzez likwidację niskiej emisji,
stosowanie niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii
budowy i modernizacji (w tym termomodernizacji) budynków użyteczności publicznej,
mieszkalnych i pozostałych (handel, usługi, przemysł i inne) z uwzględnieniem wysokich
wymogów
efektywności
energetycznej
(zwłaszcza
standardu
pasywnego
i
niskoenergetycznego) i zastosowaniem OZE
ograniczenia uciążliwości powierzchniowych źródeł zanieczyszczeń powietrza poprzez, m.in.
rekultywację terenu składowiska odpadów
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2.6. OCHRONA PRZED HAŁASEM
W planowaniu przestrzennym polityka klimatu akustycznego pokazuje skuteczne i możliwe do
zrealizowania działania, które powinny zostać podjęte na obszarach, gdzie stwierdzono
ponadnormatywne oddziaływanie hałasu. Jednym z wyzwań planowania przestrzennego jest
minimalizowanie zarówno istniejących, jak i prognozowanych problemów ekologicznych, w tym
również klimatu akustycznego. Perspektywiczne planowanie przestrzenne, uwzględniające aspekty
ochrony przed hałasem, powinno dotyczyć przede wszystkim odpowiedniego lokalizowania obiektów,
mogących stanowić źródła hałasu w bezpiecznej odległości od obszarów podlegających ochronie przed
hałasem.
W celu poprawy ochrony klimatu akustycznego należy dążyć do:
• lokalizowania nowych budynków mieszkalnych poza zasięgiem uciążliwego hałasu drogowego
lub wprowadzenie obowiązku zastosowania środków technicznych zmniejszających
uciążliwości do poziomów dopuszczalnych
• eliminowania powstawania nowych kolizji funkcjonalnych i łagodzenia już istniejących
konfliktów
• zapewnienia odpowiedniego kształtu budynków oraz ich wzajemnej lokalizacji względem
źródła emisji hałasu w celu uniknięcia odbić dźwięku pomiędzy zewnętrznymi przegrodami,
• tworzenia zasłoniętych przestrzeni wewnątrz osiedli, zagrodzonych elewacją od strony źródła
hałasu, w celu uniknięcia kumulacji odbić dźwięku
• wyznaczania i wspierania komunikacji rowerowej i pieszej
• tworzenia stref z ograniczonym ruchem drogowym
• minimalizacji uciążliwości związanych z oddziaływaniem hałasu na terenach
niezagospodarowanych na etapie planowania przestrzennego poprzez strefowanie zabudowy,
polegające na wprowadzaniu odpowiedniego zagospodarowania w zależności od istniejącego
lub prognozowanego poziomu hałasu
• skanalizowania tranzytowego ruchu samochodowego, w szczególności ruchu ciężkiego, na
obwodnicach i trasach zabezpieczonych przed rozprzestrzenianiem się nadmiernego hałasu
• zagospodarowania obszarów narażonych na uciążliwości akustyczne w sposób minimalizujący
zasięg i wpływ negatywnego oddziaływania zabudowy niewrażliwej na hałas
Ponadto, w ramach polityki ochrony klimatu akustycznego, wspiera się i promuje działania zmierzające
do:
• wprowadzania pasów zieleni izolacyjnej w postaci zwartych nasadzeń roślinności
wielopiętrowej, opartej o gatunki zimozielone na styku zabudowy chronionej przed hałasem i
źródłami uciążliwości
• wspierania wymiany taboru autobusowego i tramwajowego na pojazdy niskopodłogowe,
ekologiczne
• zapewnienia odpowiedniej izolacyjności ścian zewnętrznych i okien budynków w pobliżu
źródeł hałasu
• ograniczenia natężenia ruchu samochodowego, w szczególności ruchu ciężkiego, w obrębie
śródmieścia i na obszarach mieszkaniowych
• zmniejszenia prędkości komunikacyjnej na drogach lokalnych i dojazdowych, na obszarach
osiedli mieszkaniowych
• stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych obniżających uciążliwość akustyczną
komunikacji, w szczególności głównych tras komunikacyjnych oraz torowisk tramwajowych i
kolejowych (nawierzchnia, ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna)
• ograniczenia na terenach zieleni parkowej poziomu hałasu poprzez, m.in. wprowadzenie
strefowania zagospodarowania oraz zagęszczonych nasadzeń od strony źródeł hałasu
2.7. OCHRONA PRZED POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI
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W celu utrzymania bezpiecznego poziomu promieniowania elektromagnetycznego należy wspierać
działania zmierzające do:
• skablowania linii wysokiego i średniego napięcia przebiegających przez obszary intensywnie
zabudowane
• optymalizacji miejsc lokalizacji nadajników bazowych telefonii komórkowych pod kątem
ograniczenia wpływu na zdrowie (przy uwzględnieniu uwarunkowań przestrzennych tj.
wpływu na krajobraz)
2.8. OCHRONA PRZED POWAŻNYMI AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI
W celu poprawy bezpieczeństwa należy dążyć do:
• ograniczenia do minimum lokalizacji zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka awariami
przemysłowymi w związku z czym zakłady takie można lokalizować wyłącznie w granicach
jednostek: S2, Z2, D2 oraz W2
• odległość pomiędzy zakładami dużego lub zwiększonego ryzyka awariami przemysłowymi musi
wykluczać zaistnienie tzw. efektu „domina”
• zakazuje się lokowania zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka awariami przemysłowymi w
strefie rolniczej
• w przypadku lokalizacji takich zakładów należy dążyć do wyboru usytuowania
minimalizującego skutki ewentualnej awarii dla innych form zagospodarowania
• unikania lokalizacji obiektów, w których przebywa duża liczba ludzi, w sąsiedztwie obiektów
zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowych
• skrócenia i zmniejszenia liczby tras przewozu niebezpiecznych ładunków przez obszar miasta
• dyslokacji z obszaru miasta miejsc postojowych, obsługujących pojazdy przewożące
niebezpieczne ładunki
2.9. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
Na obszary rolnicze składają się grunty orne, sady, łąki i pastwiska. Na terenie Gorzowa
Wielkopolskiego położone są głównie na obrzeżu, w północnej i południowej części miasta oraz nad
brzegiem Warty. Rozwój miasta przyczynia się do zabudowy terenów rolniczych. Na obszarze miasta
zlokalizowane są gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze.
Tereny rolnicze posiadają walory przyrodniczo-krajobrazowe i włącza się je do Systemu zieleni
miasta. Jest to uzasadnione zarówno z punktu widzenia korzyści ekonomicznych, jak i funkcjonalnych,
kulturowych, ekologicznych, społecznych oraz edukacyjnych.
Potencjalne korzyści utrzymania terenów rolniczych w mieście to:
• w aspekcie ekonomicznym – produkcja żywności, karmy dla zwierząt, surowców
energetycznych, roślin ozdobnych, zaspokajanie lokalnego i regionalnego popytu na produkty
rolne
• w aspekcie społecznym – możliwość bezpośredniego nabywania zdrowej żywności u lokalnych
producentów, możliwość rekreacji, edukacji, integracji społecznej na odpowiednio
zaaranżowanych terenach rolniczych, podnoszenie kulturowej jakości i wartości przestrzeni
• w aspekcie ekologicznym – ochrona i regeneracja środowiska – gleb, wód, powietrza, wiązanie
dwutlenku węgla (CO2) przez uprawianą roślinność, zatrzymywanie wód opadowych w gruncie,
zachowanie klinów przewietrzających miasto
Rolnictwo wnosi do całościowego obrazu miasta własne bogactwo form i układów
przestrzennych. Flora i fauna mają unikalny wpływ na różnorodność krajobrazów miejskich. Korzyści
dla mieszkańców to dostęp do lokalnych produktów rolnych, możliwość kontaktów i obcowania
z kulturą wiejską, dodatkowe tereny i nowe formy wypoczynku, pozytywny wpływ na klimat miasta
poprzez zachowanie przestrzeni otwartych.
W ramach polityki rolniczej wspiera się działania polegające na:
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kształtowaniu proekologicznego rolnictwa miejskiego z ograniczonym wykorzystaniem
chemicznych środków ochrony roślin
kształtowaniu przyjaznego człowiekowi krajobrazu terenów rolniczych
kształtowaniu terenów rolniczych jako przestrzeni sprzyjającej wypoczynkowi i rekreacji
zachowaniu terenów rolniczych jako naturalnych kanałów nawietrzających, przyczyniających
się do regeneracji powietrza oraz zapobieganiu powstawania smogu
kształtowaniu krajobrazu rolniczego z zachowaniem różnorodności ekosystemów, zwłaszcza
na obszarach chronionych, i walorów kulturowych
ograniczaniu wysokotowarowego rolnictwa i hodowli

2.10. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
Nadrzędną funkcją występujących na terenie miasta lasów jest ochrona walorów
przyrodniczych. W przestrzeni miasta lasy pełnią funkcje: klimatyczną, ochronną i krajobrazową.
Zapewniają stabilizację obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałają powodziom, chronią glebę przed
erozją. Lasy mają również istotny wpływ na kształtowanie klimatu lokalnego, stabilizację składu
atmosfery i jej oczyszczanie. Stwarzają również warunki do zachowania potencjału biologicznego dużej
liczby gatunków, ekosystemów i wartości genetycznych organizmów. Zapewniają także lepsze warunki
zdrowia i życia ludzi.
Zwiększanie rangi lasów w strukturze zieleni miejskiej odbywa się poprzez utrzymanie
istniejących kompleksów leśnych i zalesianie nowych obszarów, przeważnie gruntów nieprzydatnych
do produkcji rolnej, nieużytków i terenów przeznaczonych do rekultywacji. Funkcje lasów mogą być
uzupełniane przez zbliżone funkcje zadrzewień i zakrzewień.
Powierzchniowo duże i zwarte kompleksy leśne umożliwiają mieszkańcom miasta i turystom
zaspokajanie potrzeb rekreacji i wypoczynku. Lasy odgrywają również istotną rolę edukacyjną. Część
z nich objęta jest formami ochrony przyrody, część stanowią lasy ochronne.
W ramach polityki kształtowania zieleni i środowiska przyrodniczego dla obszarów leśnych,
należy dążyć do:
• ograniczenia gospodarki leśnej podporządkowanej wyłącznie produkcji drewna na rzecz funkcji
ochronnych, klimatycznych, przyrodniczych, rekreacyjnych i wypoczynkowych
• tworzenia lasów o funkcji rekreacyjnej
• wyposażenia lasów na terenie miasta w urządzenia rekreacyjne oraz miejsca wypoczynku, jak
również wytyczenia tras spacerowych i rowerowych
• kształtowania zalesień tak, aby tworzyły połączenia między większymi kompleksami
przyrodniczymi
• odnawiania drzewostanów w oparciu o gatunki zgodne z występującymi naturalnymi typami
siedlisk przyrodniczych
• utworzenia strefy ekotonowej rozgraniczającej tereny leśne od powierzchni przeznaczonej do
zainwestowania.
2.11. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ
Cześć miasta, zgodnie z granicami przedstawionymi na załącznikach graficznych, znajduje się
w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W planowaniu przestrzennym polityka ochrony wód
ma wspomóc bezpośrednie działania właściwych podmiotów w celu osiągnięcia bezpieczeństwa
powodziowego. W celu poprawy bezpieczeństwa powodziowego należy dążyć do:
• realizacji działań przestrzennych zatrzymujących wody deszczowe w miejscach ich opadu
poprzez racjonalną gospodarkę wodami opadowymi na terenach miejskich, podnoszenie
stopnia zadrzewienia zwiększającego retencyjność
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nielokalizowania trwałej zabudowy, za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej, drogi wodnej oraz wyposażenia terenów rekreacyjnych i sportowych na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
• unikania zalesiania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią
Ponadto, w ramach polityki ochrony przeciwpowodziowej, wspiera się i promuje działania
związane ze zwiększaniem retencyjności zlewni oraz efektywności urządzeń zabezpieczenia
przeciwpowodziowego ograniczających skutki powodzi.
Regulacje prawne dotyczące obszarów szczególnego zagrożenia powodzią określają przepisy
prawa.
2.12. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU
Rozwój miasta w świetle zasad zrównoważonego rozwoju to również harmonijne ułożenie
relacji pomiędzy człowiekiem a przyrodą.
Elementy miejskiej przyrody przynoszą szereg korzyści, poprzez regulowanie warunków
w jakich żyjemy, w szczególności w świetle zmian klimatycznych. Zieleń pełni funkcje niezbędne
dla zrównoważonego rozwoju i sprawnego działania miasta:
• przyrodnicze (funkcja klimatyczna - poprawa jakość powietrza, hydrologiczna, biologiczna)
• kulturotwórcze (wychowawcza, estetyczna, psychologiczna, społeczna)
• użytkowe (tereny rekreacyjno-sportowe, edukacyjne, reprezentacyjne) integrujące lokalne
społeczności
Powyższe funkcje mają przełożenie na kierunki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego
w zakresie środowiska przyrodniczego określone w Studium i stanowią wytyczne do kształtowania
sylwetki miasta na najbliższe dziesięciolecia.
Najcenniejsze elementy systemu przyrodniczego w Gorzowie Wielkopolskim są chronione na
podstawie przepisów prawa i są opisane w rozdziale II studium. Należy jednak zwrócić uwagę, iż
brakuje całościowego podejścia do zagadnień ochrony przyrody uwzględniającego inne elementy
składające się na system przyrodniczy miasta, a zwłaszcza ich powiązania i relacje. Studium wprowadza
pojęcie Systemu Zieleni Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie podjęta została próba przedstawienia
tych zagadnień i ich relacji.
Z uwagi na brak audytu krajobrazowego nie zostały wyznaczone granice krajobrazów
priorytetowych.
Opis i wytyczne do kształtowania krajobrazu miasta, w tym wskazania dotyczące krajobrazów
priorytetowych zostały zawarte w aktualizacji Opracowania ekofizjograficznego miasta Gorzowa
Wielkopolskiego.
2.13. SYSTEM ZIELENI MIASTA
Mając na uwadze naturalne atuty miasta w postaci zieleni, w celu zapewnienia różnorodności
biologicznej na odpowiednim poziomie w silnie zurbanizowanym środowisku - w granicach miasta
został opisany zbiór elementów i ich połączeń tworzących System Zieleni Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego (zwany dalej Systemem), który stanowi całość, a uwzględniając specyfikę
poszczególnych obszarów w jego obrębie wskazuje na prawidłowe powiązania między nimi.
System ten stanowi element większej całości wykraczającej poza granice miasta, uwzględniając
sąsiadujące formy ochrony przyrody: obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, obszary chronionego
krajobrazu, parki krajobrazowe, użytki ekologiczne oraz sieci korytarzy ekologicznych, w tym: obszary
węzłowe o znaczeniu międzynarodowym (Puszcza Gorzowska na północ od granic miasta), korytarze
ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym (Dolina Dolnej Warty wzdłuż rzeki Warty, Dolina Noteci,
Lasy Skwierzyńskie na południe od granic miasta).
System zieleni w Gorzowie Wielkopolskim, oparty jest na modelu klinowo – pierścieniowym,
w którym pierścień stanowi zieleń zlokalizowana wokół centralnej tkanki miasta. Tworzą
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go obszary zielone, takie jak m.in. Park Słowiański, Park Kopernika, Park Siemiradzkiego, dolina Warty.
Cztery wyraźnie zarysowane kliny, łączące pierścień, znajdują się na północ od rzeki Warty:
• klin Witnicki (1) - stanowią przede wszystkim lasy, a także obszary chronione rezerwatu
Gorzowskie Murawy
• klin Rębowo (2) - znajduje na granicy z gminą Kłodawa – tworzą go liczne zadrzewienia,
wpinające się w Park Słowiański
• klin Kłodawka (3) - to przede wszystkim dolina rzeki Kłodawki oraz rzeki Srebrnej wraz
z otaczającą zielenią, w tym z lasem znajdującym się na granicy z Kłodawą
• klin Janczewo (4) - opiera się na Parku Czechówek oraz zieleni zlokalizowanej pomiędzy
ul. Warszawską, a ul. Podmiejską
W części południowej miasta znajdują się dwa mniej wyraźnie wykształcone kliny – klin Siedlice
(5) oraz klin Zakanale (6) - należy dążyć do ich uzupełnienia i umocnienia w systemie zieleni miasta.
Kliny te łączą miejskie tereny zielone z obszarami zieleni znajdującymi się poza jego granicami.
W strukturze miasta można doszukać się mniejszych pierścieni o charakterze lokalnym
m.in. pierścień Centralny oparty na plantach, obszarach zlokalizowanych w granicach dawnych murów
miejskich, oraz bulwarach nadwarciańskich, który stanowi jednocześnie istotną przestrzeń publiczną
w mieście.

Ryc. 17. Pierścieniowo-klinowy model zieleni miasta Gorzów Wielkopolski
(1 - klin Witnicki, 2 - klin Rębowo, 3 - klin Kłodawka, 4 - klin Janczewo, 5 – klin Siedlice, 6 – klin Zakanale)
Źródło: Ekofizjografia miasta Gorzowa Wlkp., 2018

System zieleni w mieście został zobrazowany na załączniku graficznym pt.: System zieleni w
mieście. W skład Systemu zieleni wchodzą ożywione i nieożywione elementy środowiska
przyrodniczego, obiekty zarówno chronione prawnie, jak i te niepodlegające ochronie, a także obszary
o różnej skali poczynając od kompleksów leśnych i dolin rzecznych po zieleń przyuliczną.
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Przyjęta w Studium systematyka Systemu zieleni miasta Gorzowa Wielkopolskiego zawiera
następujące części składowe:
• zieleń podstawowa: lasy, parki i skwery
• zieleń uzupełniająca: zieleń liniowa, pola i łąki, ogródki działkowe, cmentarze, pozostała zieleń
•
•
•

•

Dodatkowo oznaczono:
obszary chronione: użytek ekologiczny, rezerwat przyrody, obszary chronionego krajobrazu,
obszary Natura 2000
korytarze ekologiczne
wybrane tereny błękitno – zielonej infrastruktury, tj. tereny potencjalnej lokalizacji błękitno –
zielonej infrastruktury (w tym zbiorników retencyjnych), ograniczając się jedynie do terenów
należących do Miasta)
wody powierzchniowe

Ryc. 18. Powiązanie Systemu z zewnętrznymi formami przyrody chronionej i korytarzami
ekologicznymi
Źródło: Ekofizjografia miasta Gorzowa Wlkp., 2018

•

Zaznaczyć należy, że zgodnie z przyjętym założeniem, podstawowy szkielet Systemu stanowią:
tereny zielone pełniące obecnie funkcję zieleni (lasy, cmentarze, obiekty sportowe, parki,
skwery, ogródki działkowe, historyczne założenia ogrodowe, tereny zielone przyległe do
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obiektów użytkowych, np. przy kościołach, tereny, które ze względu na ukształtowanie
powinny pozostać zielone, np. skarpy)
tereny przeznaczone w planach miejscowych na różne formy zieleni

Z uwagi na skalę Studium na rysunku Systemu zieleni nie oznaczono pomników przyrody oraz
zieleni międzyosiedlowej.
Przyjęta w Systemie zieleni systematyka oznaczeń dotyczy rodzajów zieleni, natomiast można
ją również odczytywać na poziomie dostępności:
• zieleń podstawowa – stanowią ją tereny ogólnodostępne: lasy, parki, skwery
• zieleń uzupełniająca - to z kolei tereny o ograniczonej dostępności: ogródki działkowe,
cmentarze, zieleń w założeniach historycznych, towarzysząca obiektom sportowym, zieleń
liniowa i inne
Składową Systemu są również tereny nieudostępnione publicznie (użytkowane przez
indywidualnych właścicieli), jak np. tereny upraw rolniczych, łąki, zieleń towarzysząca zabudowie
osiedlowej.
Odpowiednio wzmocniony System zieleni zapewni zrównoważony rozwój i wpłynie na
podniesienie jakości życia w mieście.

2.13.1. Wytyczne ogólne dotyczące kształtowania Systemu zieleni miasta
System należy chronić jako całość, składającą się z wielu zależnych od siebie elementów.
Rozwój miasta oraz ingerencja w jego tkankę powinny uwzględniać:
• ochronę przed zabudową terenów otwartych wchodzących w skład Systemu
• ochronę ze względu na występujące uwarunkowania, np.: tereny cenne przyrodniczo
i krajobrazowo, tereny niezbędne do utrzymania właściwej retencji, osuwiska i skarpy, tereny
zagrożone powodzią
• zapewnienie powiązań i relacji między elementami wchodzącymi w skład systemu zieleni
(dbałość o jakość nowych przestrzeni, które znalazłyby swoje miejsce w Systemie i dopełniały
powiązań między terenami wchodzącymi w jego skład) – ze szczególnym uwzględnieniem
zagospodarowania ciągów komunikacyjnych zielenią przyuliczną, zielenią izolacyjną na odcinkach
łączących poszczególne elementy zieleni Systemu
• ograniczenie zabudowy terenów stanowiących podstawę do kształtowania systemu tj. klinów
i pierścieni
• dążenie do wzbogacania zielenią istniejących przestrzeni stanowiących części Systemu zieleni
(dogęszczanie), ustalanie wysokiego parametru powierzchni biologicznie czynnej na terenach
zidentyfikowanych klinów i pierścieni
• dążenie do kontynuacji klinów zielonych również poza obszarem granic miasta (poprzez
monitorowanie planowania i inwestycji w gminach sąsiednich)
Szczególną uwagę zwrócić należy na kształtowanie ciągów komunikacyjnych wychodzących
poza obszar miasta (zarówno tych znajdujących się we wskazanych obszarach klinów zieleni, jak i tych
prowadzących w kierunkach głównych miejsc rekreacji poza granicami Gorzowa Wielkopolskiego).
Należy kształtować je jako spójne, zagospodarowane zielenią przyuliczną, izolacyjną aż do miejsc
docelowych. Konieczna współpraca w ramach MOF.

2.13.2. Wytyczne szczegółowe dotyczące kształtowania Systemu zieleni miasta z uwzględnieniem
błękitnej infrastruktury
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kształtowanie zieleni miejskiej i wód powierzchniowych z wykorzystaniem zasobów
naturalnych oraz gospodarowanie przestrzenią w oparciu o wypracowany System Zieleni
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zachowanie doliny Warty (doliny głównej i Kanału Ulgi), jako korytarzy ekologicznych
o znaczeniu tranzytowym - międzynarodowym, uwzględniających funkcje ekologiczne,
przyrodnicze i krajobrazowe obszaru przy zachowaniu funkcji transportowej i komunikacyjnej
rzeki jako priorytetowej
zachowanie naturalnych dolin Kłodawki i Srebrnej, oraz Kanału Siedlickiego, jako korytarzy
ekologicznych o znaczeniu lokalnym
zachowanie i uzupełnianie naturalnych połączeń istniejących kompleksów leśnych
w obrębie miasta z terenami lasów położonych poza jego granicami, wzdłuż krawędzi
wysoczyzny morenowej w kierunku zachodnim (gm. Bogdaniec) i wschodnim (gm. Santok)
utrzymanie i rewitalizacja istniejących na terenie miasta elementów zieleni publicznej (parki,
skwery, kompleksy leśne)
wykorzystanie w pierwszej kolejności przy projektowaniu terenów zielonych istniejących
cieków i zbiorników wodnych (elementy błękitnej infrastruktury)
rozbudowa układu komunikacyjnego z poszanowaniem istniejącej zieleni oraz
z zachowaniem zasady transportochłonności
stosowanie elementów błękitno – zielonej infrastruktury (związanej z retencją), przede
wszystkim w centrum miasta
zagospodarowanie terenów wzdłuż rzek, kanałów, innych zbiorników wodnych jako
przestrzeni rekreacyjnych, wyposażonych w ciągi komunikacji pieszej i rowerowej
zagospodarowanie ciągów komunikacyjnych zielenią przyuliczną, zielenią izolacyjną – szczególnie
na odcinkach łączących poszczególne, wydzielone elementy Systemu
pozostawienie obszarów wolnych od zabudowy, w południowej części miasta,
(konieczność wzmacniania klinu Siedlice oraz uwzględnienia uwarunkowań
hydrogeologicznych)
wdrożenie idei połączenia klinu Witnickiego z klinem Rębowo poprzez planowaną zieleń na
terenie północnej i południowej części osiedla Europejskiego
porządkowanie wnętrz mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej oraz wprowadzanie
urządzonej zieleni osiedlowej z urządzeniami rekreacyjnymi
ustalanie odpowiedniej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w poszczególnych
terenach w zależności od uwarunkowań lokalnych (ukształtowanie terenu, możliwości
retencyjne) oraz od położenia względem zidentyfikowanych elementów Systemu
zabezpieczenie terenów pod błękitno – zieloną infrastrukturę
wskazanie systemu kształtowania błękitno – zielonej infrastruktury z uwzględnieniem
możliwości odbioru wód opadowych i przepustowości rzeki Kłodawki
wypracowanie wytycznych do projektowania odpowiednio dla poszczególnych terenów, np.
zastosowanie rozszczelnień, małej retencji, ustalenie wysokiego parametru powierzchni
biologicznie czynnej

2.13.3. System zieleni a adaptacja do zmian klimatu
Najważniejsze zagrożenia związane ze zmianami klimatu, do których należą: fale upałów, fale
chłodu, susze, intensywne opady i związane z nimi podtopienia, zagrożenia powodziowe, wiatr
i burze, należy uwzględnić w planowaniu rozwoju miasta dla zapewnienia bezpiecznego i sprawnego
jego funkcjonowania oraz wysokiej jakości życia mieszkańców. Działania i cele związane
z przygotowaniem miasta na skutki ww. zmian zostały zapisane w Planie adaptacji Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego do zmian klimatu do roku 2030.
Koniecznością i wyzwaniem staje się kształtowanie polityki rozwoju i wizji miasta
uwzględniającej nowe warunki klimatyczne i adaptację do zmian klimatu. W planie adaptacji do zmian
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klimatu określone są działania, będące odpowiedzią na zagrożenia w poszczególnych obszarach
funkcjonowania miasta.

2.14. SYSTEM PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Przestrzeń publiczna, to inaczej przestrzeń powszechnie dostępna, np. skwery, place zabaw,
miejsca spotkań różnych grup mieszkańców, które sprzyjają rekreacji, nawiązywaniu kontaktów,
odpoczynkowi i stanowią dobro wspólne. Każda przestrzeń publiczna ma swój unikalny charakter,
wynikający z uwarunkowań ekspozycyjnych i kulturowych, ale również z uwagi na jej położenie, sposób
użytkowania oraz zagospodarowania. Przestrzenie publiczne, sprzyjając kontaktom społecznym,
tworząc warunki do realizacji potrzeb, aspiracji i wpływając na poprawę jakości życia mieszkańców
stanowią bardzo istotny element struktury miasta.
W Studium odstępuje się od określania obszaru przestrzeni publicznej w rozumieniu przepisów
z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, niemniej jednak dokonano klasyfikacji
przestrzeni publicznych w Gorzowie Wielkopolskim wskazując wytyczne do ich kształtowania.
Zidentyfikowane przestrzenie publiczne w obszarze Miasta można pogrupować na:
• przestrzenie publiczne na terenach zielonych – lasy, parki, skwery
• przestrzenie publiczne związane z układem wód powierzchniowych
• przestrzenie publiczne główne, o charakterze miejskim w obszarze centrum Miasta
• przestrzenie publiczne o charakterze lokalnym
Aby poszczególne przestrzenie publiczne spełniały swoją funkcję użytkową, powinny być
odpowiednio powiązane ze sobą tworząc System przestrzeni publicznych.
Podkreślenie i odpowiednie ukształtowanie powiązań przestrzennych pomiędzy
poszczególnymi węzłowymi przestrzeniami publicznymi powoduje, że każda indywidualna przestrzeń
zachowując swój odrębny charakter i wymiar, będzie stanowiła część systemu, w którym poszczególne
elementy wzajemnie się przenikają, uzupełniają, tworząc tkankę miejską.
2.14.1. Wytyczne do kształtowania poszczególnych elementów budujących System przestrzeni
publicznych
Przestrzenie publiczne na dostępnych powszechnie terenach zielonych
Przestrzenie publiczne na terenach zielonych to miejsca w obszarze Miasta, w których System
zieleni w mieście przenika się z Systemem przestrzeni publicznych. Przestrzenie publiczne na terenach
zielonych, to głównie parki, skwery miejskie, lasy, łąki. Wytyczne dla kształtowania tych terenów są
tożsame z kierunkami przedstawionymi dla Systemu zieleni miasta (2.13.)
Przestrzenie publiczne związane z układem wód powierzchniowych
Woda w przestrzeni publicznej jest jednym z najbardziej atrakcyjnych elementów. Gorzów
Wielkopolski położony jest nad rzeką Wartą, która dzieli Miasto na część prawo i lewobrzeżną.
Nadwarciańskie waterfronty posiadają ogromne walory przyrodnicze i krajobrazowe.
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Ryc. 19. Główne przestrzenie publiczne związane z układem wodnym
Źródło: Opracowanie własne.

Zagospodarowywanie przestrzeni nad Wartą musi uwzględniać konieczność całościowego
kształtowania panoramy miasta wzdłuż brzegów rzeki (ciągłość połączeń), zachowując jednocześnie
różnorodność funkcji i zagospodarowania w zależności od lokalnych uwarunkowań i potrzeb. Bliskie
sąsiedztwo przestrzeni nadwarciańskich z przestrzeniami publicznymi centrum Miasta stanowi
potencjał do wykształcenia atrakcyjnych waterfrontów o różnym sposobie zagospodarowania – od
formy bulwarów w ścisłym centrum do zorganizowanych ciągów pieszych lub rowerowych w zieleni na
dalszych odcinkach.
Rzeka, to także transport – zarówno o funkcji rekreacyjnej, jak i w znaczeniu gospodarczym.
W obszarach położonych blisko Warty i Kanału Ulgi należy zabezpieczyć rezerwy terenowe również
pod lokalizację portów turystycznych i przeładunkowych. Należy dążyć do tego, aby Warta była
elementem łączącym dwie części miasta poprzez:
• rozwój i wzmacnianie przystani, klubów żeglarskich, kajakowych i wioślarskich
• urządzenie nabrzeża ogólnodostępnego jako atrakcyjne przestrzenie publiczne
• tworzenie nowych przepraw (mostów, kładek dla pieszych i rowerzystów)
• kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni i funkcjonalnych waterfrontów
W granicach Gorzowa znajdują również inne wody otwarte: rzeka Kłodawka, Srebrna, kanały,
w tym Kanał Ulgi, Kanał Siedlicki, stawy, otwarte urządzenia melioracyjne. Należy dążyć do
zagospodarowywania terenów przyległych do tych zbiorników wodnych jako przyjaznej, zielonej
przestrzeni publicznej w postaci ciągów pieszo – rowerowych, uzupełnionych o lokalne, odpowiednio
wyposażone, miejsca wypoczynku i rekreacji.
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Przy zagospodarowywaniu przestrzeni nadwodnych należy mieć na względzie:
• zachowanie spójności i ciągłości systemu komunikacji pieszo - rowerowej, wspartej przez
efektywną komunikację publiczną - łącząc ciągi piesze nadwodne z innymi przestrzeniami
publicznymi w mieście
• odpowiednią lokalizację obiektów rekreacyjnych (placów zabaw, małej architektury)
• zachowanie spójności wizualnej (materiałowej i kolorystycznej) w obrębie każdego ciągu
nadwodnego (wnętrza urbanistycznego)
• dbałość o estetykę oraz wysoką jakość i funkcjonalność elementów zagospodarowania terenu
• dostępność przestrzeni (brak barier architektonicznych).
Przestrzenie publiczne główne
Największe skupienie głównych przestrzeni publicznych w obszarze centrum miasta występuje
w rejonie głównych osi komunikacyjnych: ul. Sikorskiego i ul. Chrobrego. W obszarze tym znajdują się
elementy historyczne, identyfikujące i określające tożsamość Miasta: Katedra, mury obronne,
estakada, budynki wpisane do rejestru zabytków, w tym charakterystyczne dla Nowego Miasta
kamienice.
Przestrzeń publiczna w obszarze centrum miasta powinna być budowana i wzmacniana w oparciu o
ośrodki usługowe: obiekty administracyjne, sakralne, kultury, szkolnictwa, drobne rzemiosło, handel,
a także usługi sprzyjające wypoczynkowi i kontaktom społecznym.
Nagromadzenie takich usług sprzyja rozwojowi aktywności - przemieszczaniu się mieszkańców
zarówno w ramach aktywności koniecznych (praca, dom, szkoła, sprawy urzędowe), jak i związanych
z rekreacją, spędzaniem czasu wolnego. Poprzez zróżnicowanie oferty usługowej i rekreacyjnej
tworzona jest przestrzeń atrakcyjna dla możliwie największej grupy osób.

Ryc. 20. Główne przestrzenie publiczne o charakterze miejskim w centrum miasta
Źródło: Opracowanie własne.
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Przestrzenie publiczne w centrum miasta powinny mieć charakter prestiżowy, zachowując przy
tym odpowiednią funkcjonalność i atrakcyjność dla mieszkańców. Budowanie takiego charakteru
powinno być prowadzone wielotorowo.
W zakresie działań dla placów miejskich i ulic zaleca się:
• stosowanie dobrej jakości wyposażenia sprzyjającego zatrzymaniu się
• reorganizacja parkowania w celu poszerzenia przestrzeni dla pieszych
• wyposażenie przestrzeni publicznej w elementy wzmacniające tożsamość miejsca oraz
dostosowane do aktywności mieszkańców, historii, specyfiki otoczenia, zapewniając wspólny
kontekst wizualny
• wprowadzenie zieleni miejskiej, w tym zieleni wysokiej (np. szpalery drzew)
• kształtowanie przestrzeni jako łatwo dostępnej (bez barier architektonicznych)
• kształtowanie czytelnych i wygodnych powiązań pieszych i rowerowych z innymi
przestrzeniami publicznymi (w tym powiązaniami z przestrzeniami publicznymi lokalnymi)
• atrakcyjne urządzanie przestrzeni publicznych składające się na spójny system wsparty przez
efektywną komunikację publiczną - zachęcanie do rezygnacji z transportu indywidualnego,
• odpowiednie lokowanie obiektów rekreacyjnych, np. placów zabaw oraz obiektów małej
architektury
• uwzględnienie otwarć widokowych, podkreślenie osi widokowych
W zakresie działań na krawędziach przestrzeni publicznej zaleca się:
• atrakcyjne elewacje budynków
• realizację usług o charakterze centrotwórczym
• zróżnicowanie oferty usługowej i rekreacyjnej – wytwarzając przestrzeń atrakcyjną dla
możliwie największej grupy osób
• uporządkowanie reklam i szyldów, w tym ograniczenie ilości i dostosowanie do kompozycji
elewacji budynku, ujednolicenie gabarytów i wysokości montażu sąsiadujących ze sobą tablic
i urządzeń reklamowych
• uzupełnienie zabudowy w pierzejach przylegających do przestrzeni publicznych
• odpowiednie zagospodarowanie strefy wejściowej w krawędziach - np. obiekty sezonowe przy
usługach, np. ogródki gastronomiczne
Jednocześnie podkreślić należy, że działania na ww. płaszczyznach powinny być prowadzone
ze szczególną starannością i być spójne w następujących aspektach:
• różnorodność wyposażenia przy zachowaniu spójnego kontekstu wizualnego
(spójne zagospodarowanie, wyposażenie, estetyka, krawędzie)
• dbałość o estetykę, wysoki standard
• urządzenia z zachowaniem ciągłości systemu
• uczytelnienie słabo zdefiniowanych przestrzeni
• brak barier
• harmonijne proporcje elementów: architektury, zieleni, rekreacji
Dla przestrzeni publicznych o charakterze miejskim szczególnie ważne jest funkcjonalne
połączenie przestrzeni publicznych prawo i lewobrzeżnej części centrum Miasta (kładka pieszo –
rowerowa łącząca oba brzegi bądź budowa mostu odciążającego z ruchu kołowego na rzecz pieszych i
rowerzystów Most Staromiejski.
Przestrzenie lokalne występujące na całym obszarze miasta
Przestrzenie publiczne lokalne (osiedlowe), związane są z miejscem zamieszkania – występują
w całym obszarze miasta, zwykle w sąsiedztwie usług i w towarzystwie zieleni. Takie przestrzenie
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publiczne powinny być wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych i
społecznych, budujące lokalną wspólnotę i tożsamość.
W Gorzowie Wielkopolskim lokalne przestrzenie publiczne są często niezdefiniowane. Wiele ze
zdiagnozowanych obszarów ma potencjał, by stanowić taką przestrzeń, niemniej konieczne jest
podjęcie niezbędnych działań, aby lokalne przestrzenie stanowiły centra życia lokalnego, zaspokajając
potrzeby mieszkańców (zamieszkujących w pobliżu).
Podstawowe kryteria budowania lokalnych przestrzeni publicznych, to m.in.:
• uczytelnienie powiązań z ważnymi miejscami osiedla (w tym poprzez uwzględnienie tras ruchu
pieszego)
• lokalizowanie takich przestrzeni w sąsiedztwie lokalnych centrów usługowych, kulturalnych
• zapewnienie w obrębie każdej przestrzeni oferty
rekreacyjnej odpowiedniej dla
zidentyfikowanych w danym obszarze grup wiekowych i społecznych
• wspólne z mieszkańcami wyznaczanie obszarów i projektowanie miejsc lokalnej przestrzeni
publicznej (przestrzeń odzwierciedlała aspiracje i potrzeby jej użytkowników)
• wykorzystanie przy budowie lokalnych przestrzeni publicznych dostępnej infrastruktury
w postaci np. szkół czy świetlic osiedlowych

Ryc. 21. Miejsca predysponowane do wykształcenia lokalnych przestrzeni publicznych (katalog
otwarty)
Źródło: Opracowanie własne.

2.14.2 Powiązania przestrzenne pomiędzy poszczególnymi miejskimi przestrzeniami publicznymi
oraz wodą i zielenią
Nadrzędną kwestią w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych jest odpowiednie ich
zidentyfikowanie, określenie odpowiedniego dla miejsca charakteru oraz powiązanie tych miejsc
w sieć, tworzącą system. Tylko wówczas bowiem poszczególne przestrzenie publiczne będą spełniały
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swoją funkcję użytkową w strukturze miasta. Podobnie jak kształtowanie Systemu terenów zielonych
w mieście, równie ważną kwestią jest świadomość powiązań każdej z przestrzeni publicznych ze
strukturą funkcjonalną miasta. O ile jednak, aby zachować ciągłość systemu zieleni, konieczne są
działania powodujące uczytelnienie powiązań pomiędzy terenami zielonymi (zielone aleje, ciągi piesze
rowerowe w zieleni prowadzące przez tkankę miejską), to w przypadku przestrzeni publicznych
powiązania stanowią różnego rodzaju ulice miejskie, od chodników przy ruchliwych arteriach do
wąskich nieutwardzonych ścieżek, z których korzystają wyłącznie piesi lub rowerzyści. To ulice
miejskie, deptaki, ciągi pieszo - rowerowe łącząc wodę, zieleń z centrum oraz z odpowiednimi
lokalnymi centrami osiedlowymi - stanowią szkielet struktury miasta. Powiązania mają umożliwiać
bezpieczne
i wygodne poruszanie się wewnątrz miasta i pomiędzy jego najważniejszymi punktami.

Ryc. 22. System zieleni miejskiej wraz z systemem przestrzeni publicznych - powiązania
Źródło: Opracowanie własne.

Ciągłość, wygodę oraz bezpieczeństwo powiązań zapewnią działania polegające na:
• usprawnieniach w komunikacji miejskiej
• poprawie jakości infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego
• wprowadzeniu i pielęgnacji zieleni towarzyszącej (np. szpalery drzew)
• modernizacji starych i wprowadzeniu nowych powiązań mostowych
• tworzeniu estetycznych, zdefiniowanych krawędzi przestrzeni publicznych

85

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
3. OBSZARY I ZASADY OCHRONY MATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
3.1. ZASADY OCHRONY ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH
Zabytki nieruchome to obiekty objęte prawnymi rygorami ochrony, wynikającymi z treści
odpowiednich aktów prawnych, przede wszystkim z ustawy, wśród których wyróżnia się zabytki
nieruchome wpisane do rejestru zabytków.
W zakresie ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków określa się następujące zasady:
• ochrona obejmuje formę architektoniczną obiektu i materiał budowlany, z którego jest
wykonany, w tym ukształtowanie bryły, formę i pokrycie dachu, kompozycję elewacji, stolarkę
okienną i drzwiową, detale architektoniczne oraz układ i wyposażenie wnętrz
• obowiązuje trwałe zachowanie zabytku nieruchomego i użytkowanie wyłącznie w sposób
zgodny z zasadami opieki nad zabytkami, adekwatnie do jego wartości zabytkowej
• wszelkie działania w obrębie zabytku wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków (WKZ), zgodnie z przepisami odrębnymi
W zakresie ochrony pozostałych zabytków nieruchomych wpisanych do gminnej ewidencji
zabytków (nieujętych w rejestrze zabytków) określa się następujące zasady:
• ochrona obejmuje formę architektoniczną obiektu i materiał budowlany, z którego jest
wykonany, w tym ukształtowanie bryły, gabaryty, kształt dachu, kompozycję elewacji oraz
detalu architektonicznego, formy stolarki okiennej i drzwiowej
• obowiązuje utrzymanie tradycyjnej formy architektury oraz stosowanie tradycyjnych
elementów budowlanych w możliwie największym zakresie
• dopuszcza się możliwość wymiany historycznej zabudowy w przypadku udokumentowanej
konieczności rozbiórki zabytku ze względu na stan techniczny, pod warunkiem uzyskania
pozwolenia WKZ
• obowiązuje utrzymanie historycznych, komponowanych założeń zieleni oraz uzupełnienia
ubytków z zachowaniem składu gatunkowego i kompozycji; dopuszcza się wycinki wyłącznie
ze względów sanitarnych
Szczegółowe zasady ochrony zabytków nieruchomych wraz z odstępstwami dotyczącymi
zagospodarowania wynikającego z przepisów odrębnych, należy określać indywidualnie dla każdego
obiektu, w uzgodnieniu z WKZ.
Obszarem wymagającym szczególnej interwencji w zakresie poprawy jakości krajobrazu
kulturowego jest obszar centrum Gorzowa Wielkopolskiego, a zwłaszcza rejon Starego Miasta wraz z
zabytkową estakadą kolejową. Ma to szczególne znaczenie ze względu na fakt, że obszar ten sąsiaduje
bezpośrednio z rejonem Nowego Miasta, w którym zlokalizowana jest największa liczba zabytków.
Ponadto obszar ten posiada istotny potencjał możliwości ukształtowania atrakcyjnych przestrzeni
publicznych. Dlatego, w odniesieniu do centrum konieczne jest podjęcie działań mających na celu
m.in.:
• zachowania i ekspozycji obiektów zabytkowych tworzących sylwetę historycznego centrum
miasta wraz z zachodzącymi między nimi relacjami przestrzennymi i kompozycyjnymi, w tym:
- ochrona, odpowiednie kształtowanie i ekspozycja krajobrazu kulturowego miasta od
strony rzeki Warty (panoramy nadwarciańskiej)
- szczególne wyeksponowanie katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
stanowiącej zabytek o znaczeniu ponadregionalnym, poprzez odpowiednie
zagospodarowanie jej otoczenia
- odpowiednie wkomponowanie w założenie przestrzenne zabytkowych murów obronnych
- powiązanie przestrzenne i widokowe Starego Miasta z zabytkową częścią Nowego Miasta
i Zamościa
• renowacji zniszczonych i zaniedbanych zabytków, zwłaszcza cennych kamienic
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dostosowanie pozostałych obiektów zlokalizowanych w polu ekspozycji obiektów
historycznych o szczególnych wartościach, poprzez nawiązanie do historycznego charakteru
obiektów zabytkowych
uporządkowanie układu komunikacyjnego, uwzględniającego potrzeby odpowiedniego
wyeksponowania i zagospodarowania w rejonie zabytkowej zabudowy
uwzględnianie ochrony historycznej sylwety centrum w planowaniu działalności inwestycyjnej
zwiększenie estetyki rozwiązań technicznych w zakresie instalacji montowanych na dachach i
elewacjach budynków oraz reklam i szyldów

Zaleca się sporządzenie i wdrożenie uchwały krajobrazowej jako jednego z najistotniejszych
narzędzi chroniących przestrzeń i poprawiających estetykę miasta.
3.2. OCHRONA KONSERWATORSKA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
W zakresie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ustala się następujące
zasady zagospodarowania:
• nakazuje się ujawnić w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stanowiska
archeologiczne zaewidencjonowane w dokumentacji konserwatorskiej tj. Archeologicznym
Zdjęciu Polski (AZP), przy czym dopuszcza się uszczegółowienie granic stanowiska w planie
miejscowym
• ze względu na stan zachowania oraz wartość naukową zabytków archeologicznych mogą
zostać podjęte następujące ustalenia: zakaz działalności inwestycyjnej i innej związanej
z pracami ziemnymi, zachowanie istniejącego układu topograficznego (wraz z obiektami
wpisanymi do rejestru zabytków i ujętych w ewidencji), ustalenie strefy ochrony
konserwatorskiej lub zachowanie stanowiska archeologicznego
• ewidencja stanowisk archeologicznych nie jest zbiorem zamkniętym, a jej weryfikacja będzie
następowała każdorazowo po dokonaniu nowych ustaleń w tym zakresie
3.3. MIEJSKA POLITYKA OCHRONY ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Zaleca się sporządzenie Studium krajobrazu kulturowego miasta Gorzowa Wielkopolskiego
w celu weryfikacji zasobów materialnego dziedzictwa kulturowego, oceny jego stanu i zasad jego
ochrony. Kompleksowe studium krajobrazu kulturowego pozwoli natomiast na stworzenie i późniejszą
aktualizację Gminnego programu opieki nad zabytkami czyli dokumentu umożliwiającego podjęcie
realnych działań chroniących dziedzictwo kulturowe miasta.
3.4. WYTYCZNE DO PLANÓW MIEJSCOWYCH DLA OBSZARÓW CENNYCH NIE OBJĘTYCH OCHRONĄ
PRAWNĄ
W obszarze miasta Gorzowa Wielkopolskiego występują obszary i obiekty niewskazane wprost
w rejestrze zabytków, czy w gminnej ewidencji zabytków, dla których z uwagi na ich usytuowanie,
zachowane dziedzictwo lub walory krajobrazowe należy określać szczegółowe wytyczne do ich
kształtowania na etapie sporządzania planu miejscowego20.
3.4.1. Krajobraz kulturowy
•

W celu tworzenia spójnego i harmonijnego krajobrazu kulturowego należy dążyć do:
zachowania historycznie ukształtowanych układów przestrzennych

20

Szczegółowa waloryzacja powinna zostać dokonana w ramach Studium krajobrazu kulturowego Gorzowa
Wielkopolskiego
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kształtowania ładu przestrzennego poprzez harmonijne wkomponowywanie nowego
zainwestowania w zabytkowe krajobrazy kulturowe
wykluczenia lokalizowania obiektów dysharmonizujących z zabytkowym sąsiedztwem
i przesłaniających obiekty zabytkowe (dotyczy to również lokalizacji naziemnych obiektów
infrastruktury technicznej)
odpowiedniego wyeksponowania obiektów zabytkowych i dostosowania pozostałych
obiektów zlokalizowanych w ich polu ekspozycji poprzez nawiązanie do historycznego
charakteru obiektów zabytkowych
ochrony panoram w celu zachowania historycznych sylwet obiektów i zespołów
urbanistycznych

3.4.2. Dawne wsie i folwarki
•
•

Na obszarach zabudowy dawnych wsi zaleca się:
zachowanie i rewaloryzację układów ruralistycznych
dostosowanie nowej zabudowy dawnych wsi, na terenach podmiejskich osiedli
mieszkaniowych, do charakteru i gabarytów istniejącej zabudowy historycznej

3.4.3. Założenia zieleni
W obszarach dawnych założeń zieleni, które nie podlegają ochronie prawnej: zieleń terenów
nadrzecznych, zieleń terenów pocmentarnych, aleje zieleni przyulicznej, parki, skwery – należy dążyć
do:
• ochrony terenów zieleni przed zmianą przeznaczenia lub sposobu użytkowania
• wprowadzania nowych funkcji (np. funkcji rekreacyjnej) z poszanowaniem dotychczasowej
funkcji i kompozycji obszaru zielonego oraz w sposób odpowiedni do występujących
uwarunkowań lokalnych
• wprowadzania elementów małej architektury w sposób harmonijny, spójny, odpowiedni dla
charakteru miejsca
• eliminacji obiektów zniekształcających założenia historycznego zagospodarowania
• uzupełniania zieleni w obrębie istniejących układów przy zachowaniu spójności kompozycji,
skali i charakteru danego założenia
3.4.4. Zabudowa przemysłowa i kolejowa
W obszarze miasta znajdują się cenne z kulturowego punktu widzenia obszary i obiekty
zabudowy przemysłowej i technicznej nieobjęte ochroną prawną. W celu ich ochrony i rewaloryzacji
oraz odpowiedniego wykorzystywania dziedzictwa kulturowego należy dążyć do:
• renowacji zabudowy
• ustalania takiego przeznaczenia terenu, które nie naruszy układu kompozycyjnego
kompleksów zabudowy
• utrzymania budynków i budowli oraz układów przestrzennych o wartościach historycznych,
a w przypadku ich przekształcania do zachowania i eksponowania tych wartości
• renowacji wartościowych obiektów inżynierskich
3.5. OCHRONA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Podstawowymi celami polityki przestrzennej w zakresie kierunków ochrony dóbr kultury
współczesnej są:
• ochrona tj. trwałe zachowanie, właściwe zagospodarowanie i użytkowanie tych obiektów,
a także ich otoczenia (zapewnienie odpowiedniej ekspozycji)
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rewaloryzacja obiektów wskazanych jako dobro kultury współczesnej
odpowiednie udostępnianie i wykorzystywanie dóbr kultury współczesnej w celu rozwoju
społecznego i gospodarczego miasta

3.6. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH
Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego nie występują obszary pomników zagłady, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
4. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
4.1. ZAŁOŻENIA SPÓJNEGO SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO

Dla zwiększenia efektywności transportu Gorzowa Wielkopolskiego opracowany został spójny
i optymalny układ komunikacyjny21. Cechuje się on następującą gradacją poszczególnych składowych:
• uprzywilejowanie ruchu pieszego
• uprzywilejowanie ruchu rowerowego
• priorytetyzacja komunikacji zbiorowej – tramwaje i autobusy
• zwiększenie atrakcyjności strefy centrum miasta poprzez wprowadzenie wspólnych
przestrzeni dla pieszych i rowerzystów oraz dopuszczenie ruchu kołowego na ograniczonych
zasadach
• skoordynowanie systemu komunikacyjnego miasta z koleją
• usprawnienie ruchu samochodów osobowych w relacjach omijających historyczne centrum
miasta
• wprowadzenie strefowania ruchu dla pojazdów użytkowych (dostawcze i ciężarowe)
• usprawnienie i uporządkowanie polityki parkingowej
• wprowadzenie czytelnego podstawowego układu drogowego o zwiększonej przepustowości
(drogi krajowe i wojewódzkie)
• uporządkowanie kategoryzacji dróg – drogi powiatowe, gminne i wewnętrzne
Kierunki działań w ramach systemu komunikacji pieszej, rowerowej, publicznej
i samochodowej zostały wyznaczone dla dwóch obszarów - Centrum oraz pozostałej części miasta.
4.2. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM
Centrum Gorzowa Wielkopolskiego może stać się obszarem atrakcyjnym i przyjaznym
mieszkańcom również dzięki realizacji założeń dotyczących zmian w systemie komunikacyjnym.
Zwiększona dzięki temu zostanie dostępność komunikacyjna a obligatoryjne czasy podróży będą
minimalizowane.
Zmiany dla Centrum:
•
•
•
•

21

podział na trzy podstrefy, różniące się stopniem obostrzeń komunikacyjnych, przestrzennych
i administracyjnych
zamknięcie dla przejazdów tranzytowych
mocne ograniczenie przejazdów międzydzielnicowych
segregacja ruchu pojazdów i ruchu pieszego, przy jednoczesnym otwarciu przestrzeni dla
pieszych i rowerzystów

Studium komunikacyjne miasta Gorzowa Wielkopolskiego. TRAKO. 2019
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wyłączenie ulic lub ich odcinków z ruchu pojazdów indywidualnych
uprawnienia i priorytet dla pojazdów transportu publicznego i ruchu rowerowego
wprowadzenie
buforowych
parkingów
P+R
z
jednoczesnym
ograniczeniem
i uporządkowaniem naziemnych miejsc parkingowych w pozostałych miejscach strefy
• strefowanie ruchu pojazdów dostawczych i ciężarowych
• wprowadzenie strefy niskoemisyjnej – strefy czystego transportu
Dla centrum Gorzowa Wielkopolskiego wskazano rozwiązanie układu komunikacyjnego,
usprawniające połączenia pomiędzy brzegami rzeki Warty. Rozwiązanie to jednocześnie podnosić
będzie atrakcyjności centrum miasta (obszar dawnego Starego Miasta, układu Śródmieścia, Nowego
Miasta i Zawarcia) jako przestrzeni przyjaznej pieszym i rowerzystom. Dla docelowego systemowego
funkcjonowania Strefy Centrum niezbędne są nowe przeprawy mostowe (Most Śródmiejski, Most
Zachodni i Most Wschodni, pozwalające na zamknięcie Mostu Staromiejskiego dla ruchu
samochodowego), zmiany przebiegów dróg wojewódzkich i powiatowych, wprowadzenie licznych
stref Tempo-30, ruchu uspokojonego oraz stref zamieszkania.

Ryc. 23. Założenia kierunkowe dla systemu komunikacji
Źródło: Studium komunikacyjne Gorzowa Wielkopolskiego. TRAKO, 2019 r.

Na załączniku pt.: Kierunki zagospodarowania przestrzennego wskazano propozycję lokalizacji
nowych przepraw mostowych – Zachodni, Śródmiejski i Wschodni, które wstępnie zostały
przeanalizowane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie uwarunkowań i kierunków rozwoju układu komunikacyjnego
miasta.
Podczas analiz rozpatrywano możliwości prowadzenia przepraw w różnych przekrojach jezdni
(zarówno jako 1x2, jak i 2x2), analizowano możliwość wpięcia w obecną sieć uliczną, ukształtowanie
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terenu oraz uwarunkowania własnościowe gruntów. Należy mieć na uwadze, iż każdy
z zaproponowanych wariantów wymagać będzie dodatkowych szczegółowych analiz
przedprojektowych. Ponadto studium umożliwia lokalizację nowych przepraw mostowych w innym
przebiegu, jeżeli zaistnieją przesłanki uniemożliwiające realizację zaproponowanych wariantów.
Celem zróżnicowania Strefy Centrum pod kątem gradacji ograniczeń, wskazuje się podział na
trzy podstrefy: Śródmieście, Nowe Miasto i Zawarcie. W poszczególnych strefach należy zastosować
liczne rozwiązania techniczne oraz logistyczne w zakresie organizacji ruchu – opisane szczegółowe
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa
Wielkopolskiego w zakresie uwarunkowań i kierunków rozwoju układu komunikacyjnego miasta.
4.2.1. Podstrefa ścisłego centrum - Śródmieście
Najbardziej restrykcyjną podstrefą pod względem komunikacyjnym, przestrzennym
i wprowadzania decyzji administracyjnych, jest podstrefa Śródmieście. W podstrefie tej,
z uwzględnieniem ogólnej charakterystyki Strefy Centrum, należy dążyć do:
• obniżenia klas technicznych dróg publicznych na dojazdowe (D) lub lokalne (L)
• pozostawienia klas technicznych G i Z tylko na drogach podstawowego układu drogowego
miasta
• bezwzględnego uprzywilejowania dla transportu publicznego, rowerzystów oraz pieszych
• wyznaczenia odcinków ulic wyłącznie dla ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej
• wyznaczenia odcinków ulic dla ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji zbiorowej
oraz komunikacji indywidualnej: odcinkowo ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Bolesława
Chrobrego
• wyznaczenia strefy ograniczonego ruchu w obszarze ograniczonym ulicami:
Spichrzowa/Nabrzeżna, Garbary, Gen. Władysława Sikorskiego, Kosynierów Gdyńskich,
Władysława Łokietka, Józefa Wybickiego, Władysława Jagiełły, Dzieci Wrzesińskich, Stefanii
Hejmanowskiej
• wyznaczenia odcinków ulic jednokierunkowych, w układzie zniechęcającym do przejazdów
tranzytowych, z możliwością ruchu "pod prąd" dla rowerów i transportu publicznego
• wyznaczenia odcinków ulic dla ruchu rowerowego po jezdni na warunkach ogólnych
• wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania
• ograniczenia dla ruchu dostawczego (obsługa w określonych dniach lub przedziałach
czasowych, po wyznaczonych odcinkach ulic)
• wprowadzenia strefy 3,5 t DMC oraz zakazu wjazdu pojazdów dostawczych i ciężarowych
powyżej 7,5 t
• stosowania różnych form fizycznego i organizacyjnego ograniczania ruchu
• wprowadzenia ulic typu woonerf
4.2.2. Podstrefa północna Nowe Miasto
Podstrefa ta charakteryzować się ma mniejszymi restrykcjami niż Centrum-Śródmieście.
W podstrefie tej, z uwzględnieniem ogólnej charakterystyki Strefy Centrum, należy dążyć do:
•
•
•
•

obniżenia klas technicznych dróg publicznych na dojazdowe (D) lub lokalne (L)
pozostawienia klas technicznych G i Z tylko na drogach podstawowego układu drogowego
miasta
pierwszeństwa dla transportu publicznego, rowerzystów oraz pieszych
wyznaczania odcinków ulic wyłącznie dla ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej
(z ewentualnym dopuszczeniem ruchu do obsługi nieruchomości) w ul. Bolesława Chrobrego
(od ul. Józefa Wybickiego do ul. Edwarda Borowskiego)
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wyznaczania odcinków ulic jednokierunkowych w układzie zniechęcającym do przejazdów
tranzytowych, z możliwością ruchu "pod prąd" dla rowerów i transportu publicznego
wyznaczania odcinków ulic dla ruchu rowerowego po jezdni na warunkach ogólnych
ograniczenia dla ruchu dostawczego (obsługa w określonych dniach lub przedziałach
czasowych, po wyznaczonych odcinkach ulic)
stosowania różnych form ograniczania ruchu - zawężanie ulic, wyniesienia w rejonie
skrzyżowań, przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

4.2.3. Podstrefa południowa Zawarcie
Podstrefa Zawarcie ma być najbardziej otwartą podstrefą w całej strefie centrum. W podstrefie
tej, z uwzględnieniem ogólnej charakterystyki strefy centrum, należy dążyć do:
•
•
•
•
•
•
•
•

obniżenia klas technicznych dróg publicznych na dojazdowe (D) lub lokalne (L)
pozostawienia klas technicznych G i Z tylko na drogach podstawowego układu drogowego
miasta
pierwszeństwa dla transportu publicznego, rowerzystów oraz pieszych
wyznaczania odcinków ulic przeznaczonych głównie dla ruchu pieszego, rowerowego
i komunikacji zbiorowej na Moście Staromiejskim (od ronda Świętego Jerzego do ul.
Nabrzeżnej)
wyznaczania odcinków ulic jednokierunkowych z możliwością ruchu "pod prąd" dla rowerów
i transportu publicznego
wyznaczania odcinków ulic dla ruchu rowerowego po jezdni na warunkach ogólnych
ograniczenia dla ruchu dostawczego (obsługa w określonych dniach lub przedziałach
czasowych, po wyznaczonych odcinkach ulic)
ewentualne stosowania różnych form ograniczania ruchu.

4.3. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ DLA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI MIASTA
Priorytet w ruchu drogowym dla pieszych, rowerzystów i komunikacji zbiorowej ważny jest także poza
obszarem centrum miasta. Podobnie jak w strefie centrum w pozostałej części miasta należy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

separować ruch pieszy oraz rowerowy od ruchu pojazdów silnikowych, szczególnie na drogach
klasy technicznej GP i G oraz przy pozostałych ważnych ciągach komunikacyjnych
dążyć do rozdzielania ruchu pieszego od ruchu rowerowego
tworzyć ciągi piesze oraz uzupełniać istniejące ich fragmenty, w tym o charakterze
rekreacyjnym
uzupełniać brakujące elementy sieci dróg dla rowerów, w tym ciągi pieszo-rowerowe i pieszojezdne, także o funkcji rekreacyjnej
tworzyć ciągi pieszo-rowerowo-autobusowo-tramwajowe i ich różne kombinacje,
rozbudowywać sieć tramwajową o dalsze, planowane odcinki tras
wprowadzać rozwiązania infrastrukturalne oraz także w ramach inżynierii ruchu dla wzrostu
priorytetu w ruchu drogowym dla pojazdów komunikacji zbiorowej
usprawniać możliwości przesiadek pomiędzy komunikacją tramwajową i autobusową –
wspólne przystanki i zespoły przystankowe w obrębie pętli oraz co najmniej najważniejszych
przystanków komunikacyjnych
usprawniać dojścia piesze do przystanków komunikacyjnych i pętli
wprowadzać strefy uspokojonego ruchu – Tempo-30 oraz strefy zamieszkania i woonerfy
wprowadzać ograniczenia do 40 km/h na pozostałych ulicach, z możliwością wyłączenia ulic
stanowiących zewnętrzną granicę strefy centrum (wybrane ulice w podstrefach)
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likwidować, w miarę możliwości i uzasadnienia wysokim poziomem bezpieczeństwa ruchu
drogowego, istniejące sygnalizacje świetlne
porządkować sposób parkowania, w tym dążyć do likwidacji parkowania samochodów na
chodnikach
tworzyć parkingi P&R oraz B&R
tworzyć parkingi rowerowe
stosować rozwiązania infrastrukturalne oraz inżynierii ruchu zmierzające do uspokojenia ruchu
pojazdów
wprowadzać system ulic jednokierunkowych wewnątrz osiedli
strefować ruch pojazdów ciężarowych
uporządkować przebiegi podstawowego układu drogowego miasta ze zmianą kategorii dróg
i ich klas technicznych
stworzyć drogowy system obwodnicowy wewnętrzny oraz śródmiejski, wraz z układem dróg
doprowadzających
wprowadzać system ulic jednokierunkowych z kontrapasami dla rowerzystów oraz dla
pojazdów komunikacji zbiorowej
wprowadzać zawężenia jezdni lokalne (punktowe) lub odcinkowe – pas ruchu 2,75 m
usprawnić połączenie pomiędzy centrum a Zawarciem poprzez budowę kładki rowerowej
nad Kanałem Ulgi po wschodniej stronie mostu kolejowego
przeprowadzić analizę dostępności stacji ze względu na czas dojścia i charakterystykę
zabudowy przy ewentualnym tworzeniu systemu rowerowego

4.4. INNE PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W RAMACH ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
W celu realizacji założeń polityki komunikacyjnej należy:
• objęć strefą płatnego parkowania całą strefę Centrum (zawierającą 3 podstrefy)
• dążyć do likwidowania możliwości parkowania na chodnikach
• doprowadzić do powstania miejsc parkingowych w strefie buforowej centrum
• lokalizować parkingi P+R również poza strefą buforową
• stosować różne wskaźniki miejsc parkingowych dla określonych funkcji
• wprowadzić strefy ograniczonego ruchu ciężarowego
• lokalizować parkingi przy zjazdach z dróg krajowych
Transport zbiorowy powinien być oparty o system transportu tramwajowego, w którym linie
tramwajowe będą prowadzone promieniście od centrum miasta. Nowe połączenie tramwajowe
„na południe”, prowadzone przez Most Staromiejski (prześwit przejazdu pod nasypem kolejowym
pozwala na techniczne poprowadzenie linii tramwajowej) zapewni szybki czas dojazdu w relacji
Śródmieście-Zawarcie. Rezerwa terenowa w ciągu ul. Górczyńskiej, ul. Myśliborskiej i al. Konstytucji
3 Maja, przewiduje możliwość budowy tramwaju i/lub pasów dla autobusów.
Rozbudowa układu torowego wiązać się będzie również z koniecznością racjonalizacji sieci
autobusowej w ramach publicznego transportu zbiorowego. W przypadku rozwoju lub zmian układu
drogowego, należy dostosowywać przebiegi tras linii autobusowych do zmienionego układu ulic (np.
obwodnica os. Wieprzyce).
4.5. KOLEJ
Sprawna sieć połączeń kolejowych jest jednym z najważniejszych elementów
infrastrukturalnych determinujących rozwój Gorzowa Wielkopolskiego. Uwzględnienie inwestycji
związanych z modernizacją linii kolejowych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym powinna być
uwzględniana na każdym poziomie planowania. Zadania dotyczące zagadnienia to:
• modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Kostrzyn nad Odrą,
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modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 367 na docinku Gorzów Wielkopolski –
Zbąszynek,
odtworzenie linii kolejowej nr 415 Gorzów Wielkopolski – Myślibórz lub wytrasowanie nowego
przebiegu linii kolejowej w kierunku północnym w celu realizacji bezpośredniego połączenia
Gorzowa Wielkopolskiego ze Szczecinem i Świnoujściem
budowa nowych linii kolejowych, modernizacja i odbudowa pozostałych nieczynnych bądź
rozebranych linii w granicach miasta w celu realizacji kolei aglomeracyjnej
budowa i modernizacja węzłów przesiadkowych

Kluczowym dla miasta zadaniem, ale także dla północnej części województwa lubuskiego, w
zakresie infrastruktury kolejowej jest modernizacja i przede wszystkim elektryfikacja linii kolejowej nr
203 na odcinku Krzyż Wielkopolski – Kostrzyn nad Odrą. Brak elektryfikacji na tej linii kolejowej, od
dekad mocno jest odczuwalne poprzez stale malejącą ilością połączeń realizowanych nie tylko
lokalnych ale także międzyregionalnych.
Kolejną ważną inwestycją jest modernizacja i elektryfikacja linii nr 367 na odcinku Gorzów
Wielkopolski - Zbąszynek, która przyczyni się do poprawy komunikacji kolejowej pomiędzy stolicami
województwa lubuskiego. Modernizacja oraz elektryfikacja pozwoli także na uruchomienie
bezpośrednich połączń Gorzowa Wielkopolskiego i północnej części województwa lubuskiego z
południem Polski (Wrocław, Katowice i Kraków itd.).
Odtworzenie linii kolejowej nr 415 Gorzów Wielkopolski – Myślibórz lub wytrasowanie jej
nowego przebiegu, będzie miało istotne znaczenie dla skomunikowania nowych terenów
inwestycyjnych o funkcji przemysłowej, usługowej i magazynowej przewidzianych w północnozachodniej części miasta (strefa ekonomiczna). W ten sposób tereny te staną się jeszcze bardziej
atrakcyjne dla przyszłych inwestorów, jednoczenie przyczyniając się do rozwoju transportu
intermodalnego, szczególnie istotnego z punktu widzenia planowanej realizacji multimodalnego
centrum logistycznego – portu rzecznego na rzece Warcie.
W wyniku realizacji powyższych inwestycji możliwe będzie utworzenie nowej osi
komunikacyjnej, w zachodniej Polsce, która umożliwi usprawnienie transportu szynowego
przyczyniając się do zmniejszenia negatywnego zjawiska jakim jest wykluczenie komunikacyjne, przede
wszystkim w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych. Również umożliwi rozszerzenie oferty
komunikacyjnej dla mniejszych ośrodków powiatowych leżących w jej przebiegu. Gorzów Wielkopolski
natomiast dzięki swojemu położeniu w przebiegu nowej osi stanie się ważnym węzłem
komunikacyjnym, co znacząco wpłynie na jego rozwój.
Budowa nowych linii kolejowych, modernizacja i odbudowa pozostałych nieczynnych bądź
rozebranych linii, pozwoli także na uruchomienie kolei aglomeracyjnej, która przyczyni się do rozwoju
i zintegrowania aglomeracji gorzowskiej oraz ograniczy wykluczenie komunikacyjne mieszkańców w
północnej części województwa lubuskiego. Utworzenie kolei aglomeracyjnej pozwoli na poprawę
dostępności do usług, rynku pracy, szkół itp. Wpisuje się w przyszłe funkcjonowanie centrum
przesiadkowego w Gorzowie Wielkopolskim – Zintegrowane Centrum Przesiadkowe. Umożliwi
wprowadzenie tzw. biletu aglomeracyjnego, który znacznie usprawni komunikację w codziennych
przejazdach. Kolej aglomeracyjna w powiązaniu z komunikacją miejską Gorzowa Wielkopolskiego
wpisuje się również w działania w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery i rozwoju
zrównoważonego transportu.
Wszystkie powyższe działania zostały także zdefiniowane w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Lubuskiego przyjętego uchwałą Nr XLIV/667/18 Sejmiku Województwa
Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.
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4.6. ŻEGLUGA RZECZNA
Modernizacja infrastruktury związanej z obsługą transportu wodnego, zwiększenie
wykorzystania dróg wodnych do przewozów towarów oraz w celach turystyczno-rekreacyjnych
powinny być realizowane poprzez:
• podniesienie żeglowności międzynarodowej drogi wodnej E70 do IV klasy żeglowności
• rozbudowę infrastruktury portowej
• budowę przystani żeglugi śródlądowej
• zabezpieczenie terenów na potrzeby realizacji centrum logistycznego - portu multimodalnego
Budowa portu multimodalnego to przedsięwzięcie, które obejmuje stworzenie
multimodalnego centrum logistycznego – portu rzecznego na rzece Warcie w Gorzowie Wielkopolskim.
Położenie na szlaku Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 (transeuropejska sieci transportowa TENT), będącego także łącznikiem pomiędzy Antwerpią a Kłajpedą i Odessą, oraz w związku z pracami
umożliwiającymi rozwój transportu wodnego śródlądowego w Polsce i uwzględnienie rzeki Warty na
odcinku Kostrzyn Nad Odrą – Gorzów Wielkopolski w Programie Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej,
predysponują Gorzów Wielkopolski do lokalizacji w jego granicach centrum logistycznego – portu
rzecznego. Dobrze rozwinięta komunikacja drogowa (droga ekspresowa S3, droga krajowa DK 22)
i kolejowa (linia 203, 367 oraz perspektywa odbudowy linii 415), przy stale rosnącym zainwestowaniu
terenów na obszarze MOF Gorzów Wielkopolski pod aktywizacje gospodarczą, wskazują, iż centrum
logistyczne, stanie się ważnym węzłem multimodalnym, stymulującym rozwój gospodarczy w regionie.
5. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
5.1. ZASADY OGÓLNE
Założenia studium dopuszczają możliwość lokalizacji każdego rodzaju sieci, obiektów
i urządzeń infrastruktury technicznej w granicach każdej strefy funkcjonalnej na terenie miasta.
Doprecyzowanie lokalizacji może nastąpić na etapie sporządzania planu miejscowego. Należy zwrócić
uwagę iż wskazane jest sporządzanie planów miejscowych dla obiektów, których lokalizacja wpływać
może na krajobraz miasta lub które posiadają strefy oddziaływania wykraczające poza działki, na
których są zlokalizowane.
5.2. ZAOPATRZENIE W WODĘ
Miasto zasilane jest w wodę z następujących zakładów wodociągowych: „Siedlice”,
„Centralne” zlokalizowanych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, ujęcia „Kłodawa” na terenie gminy
Kłodawa. Z wymienionych ujęć woda dostarczana jest również na tereny okolicznych gmin. Ze względu
na związek miasta z gminami włączono ujęcie wody w Maszewie jako zabezpieczenie dostawy wody
dla części południowej miasta na wypadek awarii ujęcia Siedlice.
Zakłady uzdatniania wody działające w granicach miasta i jego sąsiedztwie mają zdolności
produkcyjne przekraczające potrzeby obsługiwanego terenu przez istniejący system wodociągowy. Ze
względu na fakt, iż jakość ujmowanej i dostarczanej odbiorcom wody pod względem chemicznym
i fizycznym spełnia warunki wody przeznaczonej do spożycia zakłada się:
•
•
•

utrzymanie istniejących ujęć, modernizację technologii w zakładach produkcji wody,
budowę i rozbudowę sieci na obszarach miasta przewidzianych do zabudowy, w tym również
w ramach inwestycji związanych z przebudową układu drogowego
modernizację sieci pod kątem eliminacji konieczności redukowania ciśnienia w wybranych
przewodach wodociągowych
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dla dostarczenia wody do jednostki strukturalnej S2 (teren tej jednostki jest najwyżej położony
w stosunku do terenów ujęć wody co wiąże się z koniecznością wykonania pompowni
o wyższych parametrach ciśnienia) konieczne jest sporządzenie bilansu potrzeb
poszczególnych jednostek, możliwości dostarczania wody z poszczególnych ujęć istniejącymi
przewodami wodociągowymi, możliwościami istniejących hydroforni podnoszących ciśnienie
i określenie w ten sposób optymalnego rozwiązania dostawy wody do tej jednostki
renowację sieci wodociągowych rozdzielczych z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego
rozbudowę systemu monitoringu sieci wodociągowej
rozbudowę systemu dezynfekcji sieci wodociągowej

5.3. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
•
•

•

•
•
•

W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych zakłada się:
utrzymanie i modernizację istniejącego systemu kanalizacji
dalszą rozbudowę systemu polegającą na wykonaniu w południowej części miasta
(lewobrzeżnej) systemu opartego na przewodach tłocznych (z małym udziałem kolektorów
grawitacyjnych), odprowadzanie ścieków do oczyszczalni z tej części miasta poprzez
przepompownię przy ul. Kasprzaka lub alternatywnie poprzez budowę nowego kolektora
tłocznego od ul. Kasprzaka do systemu kanalizacji grawitacyjnej w Al. 11 Listopada.
Rozwiązanie alternatywne należy brać pod uwagę w przypadku realizacji nowej trasy
komunikacji miejskiej od ul. Olimpijskiej do ul. Kasprzaka
rozbudowę systemu kanalizacji w części północno-zachodniej, po północnej stronie ul.
Myśliborskiej (jednostka urbanistyczna S2 ) na podstawie sporządzonej na etapie sporządzania
planu miejscowego, koncepcji odprowadzania ścieków, w której przewidziano możliwość
etapowego wykonywania sieci, do zaprojektowanej przepompowni ścieków i dalej
przepompowywanie ich do istniejącego kolektora w rejonie ul. Mosiężnej
utrzymanie i dalszą modernizację oczyszczalni ścieków
Dopuszcza się:
na terenach nieskanalizowanych stosowanie urządzeń do indywidualnego gromadzenia i
oczyszczania ścieków do czasu realizacji systemu kanalizacji
odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej z gmin sąsiadujących z Gorzowem
Wielkopolskim

5.4. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH
W ramach działań zmierzających do prawidłowego zagospodarowania i odprowadzania wód
opadowych i regulacji stosunków wodnych ustala się zasadę zagospodarowania opadu w miejscu jego
wystąpienia oraz stopniowego uwalniania oraz opóźniania spływu wód, których pełne
zagospodarowanie w miejscu opadu nie jest możliwe.
W ramach działań zmierzających do prawidłowego zagospodarowania i odprowadzania wód
opadowych i regulacji stosunków wodnych należy dążyć do:
• wykorzystywania terenów zieleni jako elementów systemu retencjonowania wód opadowych
z obszarów utwardzonych, w szczególności w miejscach o dużym udziale powierzchni
zabudowy (np. w formie ogrodów deszczowych na ulicach i placach
• zagospodarowania wód opadowych bezpośrednio na terenach działek budowlanych poprzez
budowę zbiorników odparowujących, nawierzchni przepuszczalnych adekwatnie do
warunków gruntowo-wodnych i możliwości terenowych
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odprowadzenia wód opadowych z ulic na terenach o niskiej intensywności zabudowy, w
sposób powierzchniowy poprzez wykonanie nawierzchni przepuszczalnej lub zastosowanie np.
kanalików przykrawężnikowych
zachowania oczek wodnych i mokradeł, ochronę ekosystemów wodnych, obsadzanie
roślinnością, pozostawienie dróg spływu wód deszczowych w stanie półnaturalnym
ochrony i wykorzystania naturalnych, zwłaszcza podmokłych zagłębień terenu, istniejących
stawów, starorzeczy i glinianek oraz budowanie lokalnych, sztucznych zbiorników wodnych do
magazynowania ścieków opadowych i roztopowych
modernizacji elementów sieci kanalizacyjnych położonych w przebudowywanych fragmentach
pasów drogowych,
modernizacji zamknięć przeciwpowodziowych
ograniczenia do minimum zrzutów ścieków nadmiarowych poprzez przelewy burzowe

5.5. ELEKTROENERGETYKA
Gorzów Wielkopolski posiada wystarczający stopień zabezpieczenia w energię elektryczną
zarówno z sieci przesyłowej wysokiego napięcia 220 kV przebiegającej w północno – wschodniej części
miasta jak i z konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej działających na terenie miasta.
W studium wyznaczone zostały tereny, na których możliwe jest lokalizowanie urządzeń
produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE).
W zakresie zaopatrzenia w urządzenia i dystrybucyjną sieć elektroenergetyczną wysokiego
napięcia znajdującą się na obszarze miasta należy dążyć do skablowania istniejących napowietrznych
linii wysokiego napięcia, w szczególności na obszarach przeznaczonych pod zabudowę lub terenach,
na których pozostawienie linii napowietrznej ma negatywny wpływ na chroniony krajobraz.
5.6. GAZYFIKACJA PRZEWODOWA
•
•
•

W zakresie zaopatrzenia miasta w gaz zakłada się:
utrzymanie i modernizację istniejących sieci gazowych
utrzymanie zasady stosowania wyłącznie gazociągów średniego ciśnienia oraz reduktorów
ciśnienia u odbiorców w odniesieniu do nowo realizowanych sieci
utrzymanie zasilania elektrociepłowni gazem przesyłanym odrębnym systemem od systemu
sieci zasilających pozostałych użytkowników gazu w mieście

5.7. CIEPŁOWNICTWO
•
•
•
•
•

W zakresie zaopatrzenia mieszkańców w ciepło oraz centralną ciepłą wodę zakłada się:
utrzymanie istniejącego systemu ciepłowniczego zasilanego z elektrociepłowni Gorzów
należącej do PGE Energia Ciepła S.A.
dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej związanej z pozyskiwaniem nowych odbiorców , a także
z poprawą bezpieczeństwa eksploatacji systemu ciepłowniczego
modernizację istniejących sieci poprzez przebudowę sieci kanałowych i napowietrznych na
sieci w technologii rur preizolowanych
likwidację lokalnych kotłowni gazowych i włączenie ogrzewanych przez nie obiektów do
systemu ciepłowniczego
likwidację niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez włączenie budynków ogrzewanych
lokalnymi źródłami ciepła do systemu ciepłowniczego
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5.8. GOSPODARKA ODPADAMI
Odpady komunalne z miasta oraz gmin ościennych są przetwarzane i składowane na wysypisku
w Chróściku. Składowisko posiada ograniczone rezerwy terenowe i możliwości rozbudowy dlatego
należy przewidzieć lokalizację nowego składowiska poza miastem w granicach MOFu. Alternatywnym
rozwiązaniem, wspomagającym system, może być również budowa spalarni odpadów.
W ramach kształtowania obiektów związanych z gospodarką odpadami, należy dążyć do:
• wyboru lokalizacji uwzględniającej minimalizowanie konfliktów z innymi formami użytkowania
terenu
• starannego kształtowania obiektów i ich otoczenia, w celu zapewnienia wysokiej jakości ładu
przestrzennego, w tym stosowanie osłon wizualnych
• objęcia hermetyzacją procesu sortowania i przeładunku odpadów, w celu zminimalizowania
środowiskowych i estetycznych kosztów ich funkcjonowania
Jednocześnie w ramach gospodarki odpadami należy dążyć do poprawy wyposażenia miasta
w instalacje gospodarki odpadami, kontynuowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
5.9. DOSTĘPNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA
Zgodnie z założeniami studium urządzenia służące rozwojowi sieci telekomunikacyjnej można
lokalizować w granicach całego miasta z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów
odrębnych. W przypadku lokalizacji obiektów mogących wpływać na krajobraz należy sporządzać plan
miejscowy.
6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU
PONADLOKALNYM I LOKALNYM
6.1. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego uwzględniono
inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ustalone w dokumentach przyjętych przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa.
W granicach miasta Gorzów Wielkopolskiego znalazły się inwestycje celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym zapisane w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubuskiego (PZPWL) a także inne będące w planach odrębnych podmiotów.
6.1.1. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie systemu przyrodniczego
•
•
•

działania udrażniające w zakresie potrzeb przywracania ciągłości morfologicznej cieków
województwa lubuskiego (rz. Kłodawka)
osiągnięcie właściwego stanu ochrony lub jego poprawę w odniesieniu do typów siedlisk
przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym występujących w obszarach Natura
2000, które wymagają ochrony czynnej
poprawa lub osiągnięcie właściwego stanu ochrony w odniesieniu do pozostałych typów
siedlisk przyrodniczych i gatunków występujących w obszarach Natura 2000

6.1.2. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie społeczno-gospodarczym
•
•
•

ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek Radioterapii w Gorzowie
Wielkopolskim, wraz z wyposażeniem
poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gorzowie Wielkopolskim
budowa Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu
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budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. – Zwiększenie zasięgu i dostępności usług dla pacjentów, ofiar
wypadków komunikacyjnych i nagłych zachorowań oraz poprawienie mobilności,
efektowności i jakości działań wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

6.1.3. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie komunikacji i transportu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

modernizacja i przebudowa DK22
budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego (ul. Kamienna)
modernizacja i przebudowa wschodniego wylotu DK22 w Gorzowie Wielkopolskim (na odcinku
od ronda Sybiraków do granic miasta)
przebudowa i rozbudowa DW158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wielkopolski
wzmocnienie DW151 na odcinku Gorzów Wielkopolski – granica województwa
przebudowa ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim
rewitalizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wielkopolski
poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – etap I – modernizacja estakady
kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim
odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn
n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla
przywrócenia parametrów II klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego
modernizacja międzynarodowej drogi wodnej E70
stacja ładowania autobusów elektrycznych zasilanych z sieci DC
rozwijanie infrastruktury drogowej zapewniającej dostępność do sieci TEN-T

6.1.4. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie infrastruktury technicznej
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

budowa linii napowietrznej 110 kV od SE Baczyna – do słupa rozgałęźnego w kierunku
Skwierzyna (20 km)
budowa stacji elektroenergetycznej 110 kV GPZ/RS Mironicka wraz z liniami 110 kV
budowa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska
linia napowietrzna WN-110 kV relacji: SE Gorzów (GOR) – GPZ Jedwabie (JDW), planowana do
modernizacji celem zwiększenia przepustowości
linia napowietrzna WN-110 kV relacji: SE Gorzów (GOR) – GPZ Skwierzyna (SKW), planowana
do modernizacji celem zwiększenia przepustowości na odcinku od SE Gorzów ÷ słup rozgałęźny
XSK; na odcinku słup rozgałęźny XSK – kier. GPZ Skwierzyna SKW linia planowana do
przebudowy do gabarytów linii dwutorowej
planowana Linia napowietrzna WN-110 kV stanowiąca wyprowadzenie z proj. stacji SE Baczyna
(BCN), poprzez wcięcie w linię WN-110 kV relacji SE Gorzów (GOR) – GPZ Witnica (WTC)
planowana Linia napowietrzna WN-110 kV stanowiąca wyprowadzenie z proj. stacji SE Baczyna
(BCN), poprzez wcięcie w linię WN-110 kV relacji SE Gorzów (GOR) – GPZ Sulęcin (SUL)
linia napowietrzna WN-110 kV relacji SE Gorzów (GOR) – słup nr 63 (XLU), 1 tor relacji SE
Gorzów (GOR) – kier. GPZ Dębno (DEB), 2 tor relacji SE Gorzów (GOR) – GPZ Sulęcin (SUL)
planowana linia napowietrzna WN-110 kV relacji proj. SE Baczyna (BCN) – słup rozgałęźny XSK
planowana przebudowa linii WN-110 kV relacji GPZ Jedwabie (JDW) – kier. GPZ Barlinek (BLM),
celem zwiększenia jej przepustowości
planowana modernizacja stacji GPZ Jedwabie (JAZ) celem poprawy niezawodności sieci oraz
umożliwienia przyłączenia kolejnych podmiotów do sieci
budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Witnica – Gorzów Wlkp. o długości około 40 km
oraz budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kostrzynie nad Odrą o długości około 4,1 km
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

innowacyjna siłownia cieplna z turbiną cieczową i hydrauliczno-gazowym generatorem
przepływu czynnika roboczego wykorzystująca ciepło odpadowe
zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Miejskim
Obszarze Funkcjonalnym Gorzowa Wielkopolskiego
budowa nowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
rozbudowa linii do zagospodarowania i przetwarzania odpadów surowcowych
budowa kompostowni odpadów zielonych
rozbudowa zakładu recyklingu odpadów budowlanych
rozbudowa i modernizacja mechanicznej części instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych, zwiększenie mocy przerobowych instalacji
budowa elektrociepłowni – współspalanie biomasy i odpadów
rozbudowa składowiska w Gorzowie Wielkopolskim o kwaterę IV oraz modernizacja
obejmująca wykonanie instalacji oczyszczania odcieków składowiskach
rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i objęte ZUO Gorzów Wielkopolski
budowa instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
budowa zakładu recyklingu surowców wtórnych
rozbudowa linii do demontażu odpadów wielkogabarytowych
budowa instalacji do odzysku poszczególnych frakcji odpadów komunalnych
instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MW na zrekultywowanych kwaterach
składowiska
budowa składowiska odpadów niebezpiecznych o powierzchni 0,5 ha
budowa składowiska odpadów niebezpiecznych o powierzchni 0,25 ha
budowa linii prototypowej do przewarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w baterii Li-ion
budowa instalacji recyklingu baterii
budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji z sektora poza-komunalnego
budowa zakładu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
poprawa efektywności energetycznej PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

6.1.5. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie obronności
i bezpieczeństwa
•
•
•
•

•
•
•

regulacja Warty w km 30+000–212+000 – budowle regulacyjne
odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn
n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1)
zakup sprzętu do monitorowania obiektów ochrony przeciwpowodziowej województwa
lubuskiego
ochrona/zwiększanie retencji leśnej w zlewni. Opracowanie szczegółowej analizy i projektu
możliwości zwiększenia retencji leśnej w powiązaniu z Kompleksowym projektem adaptacji
lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na
terenach nizinnych
ochrona/zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych. Opracowanie szczegółowej
analizy i projektu możliwości zwiększenia retencji obszarów zurbanizowanych (indywidualnie
dla miasta pow. 50 tys. mieszkańców)
odtwarzanie retencji dolin rzek. Opracowanie programu możliwości i efektywności rozstawu
lub likwidacji wałów przeciwpowodziowych w regionie wodnym
modernizacja konstrukcji istniejących budynków i budowa nowych o konstrukcjach odpornych
na zalanie. Uszczelnianie budynków, stosowanie materiałów wodoodpornych. Trwałe
zabezpieczanie terenu wokół budynków. Identyfikacja i sporządzanie wyceny działań
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•
•

modernizacyjnych wraz z opracowaniem programu dopłat dla właścicieli budynków
przeznaczonych do umocnienia w obszarze zagrożenia powodzią o Q1%
modernizacja konstrukcji istniejących budynków i budowa nowych o konstrukcjach odpornych
na zalanie. Uszczelnianie budynków, stosowanie materiałów wodoodpornych. Trwałe
zabezpieczanie terenu wokół budynków. Wdrożenie i realizacja programu dopłat dla właścicieli
budynków przeznaczonych do umocnienia w obszarze zagrożenia powodzią o Q1%
wykup gruntów i budynków. Opracowanie programu wykupów i przesiedleń na terenach
szczególnie zagrożonych powodzią
budowa i usprawnienie lokalnych systemów ostrzegania przed powodziami. Wprowadzenie
Elektronicznego Systemu Ostrzegania Powodziowego

6.2. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM
Przyjmuje się, że teren całego miasta jest obszarem, na którym rozmieszone mogą być
inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Przedsięwzięcia stanowiące inwestycje celu
publicznego o znaczeniu lokalnym mogą być realizowane na całym obszarze miasta, w zależności od
potrzeb i w zgodzie z pozostałymi ustaleniami studium.
7. OBSZARY SZCZEGÓLNE ZE WZGLĘDU NA POTRZEBĘ SPORZĄDZENIA PLANÓW MIEJSCOWYCH
Zgodnie zapisami ustawy o planowaniu u zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miasta, co
najmniej raz na kadencję podejmuje uchwałę w sprawie oceny aktualności studium i planów
miejscowych. Jednym z elementów opracowania będącego podstawą do przyjęcia uchwały jest
Wieloletni Program Sporządzania Planów Miejscowych.
W celu zachowania spójności założeń polityki przestrzennej w tym kierunku przyjmuje się iż
obszary szczególne ze względu na potrzebę sporządzenia planów miejscowych są tożsame, z tymi które
wyznaczone są w Wieloletnim Programie Sporządzania Planów Miejscowych.
W granicach miasta brak jest terenów, dla których sporządzenie planu miejscowego jest
obowiązkowe z uwagi na przepisy odrębne.
8. OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIAN JAKOŚCIOWYCH
Część obszaru miasta jest wskazana do objęcia procesami rewitalizacji. Obowiązuje dla niej
Gminny Program Rewitalizacji (GPR). Zgodnie z wymogami ustawy założenia studium muszą być spójne
z wytycznymi GPR. W przypadku wprowadzenia w GPR zmian powodujących niezgodność obu tych
dokumentów należy przystąpić do aktualizacji studium.
W trakcie prac planistycznych obejmujących tereny znajdujące się w granicach
zidentyfikowanego obszaru zdegradowanego, który w przypadku Gorzowa Wielkopolskiego jest
tożsamy z wyznaczonym obszarem rewitalizacji, należy uwzględniać wytyczne przestrzenne zawarte
w tym Programie, w tym dla centrum, takie jak np.:
• każdy element dziedzictwa kulturowego należy traktować jako potencjał, wokół którego należy
budować pozytywną identyfikację z miastem i jego historią
• określenie szczegółowych wytycznych przestrzennych do kształtowania centrum w obszarze
rewitalizacji należy określić w miejscowym planie rewitalizacji (rozstrzygnięcia należy
uszczegóławiać w odniesieniu do poszczególnych lokalizacji w obszarze rewitalizacji)
• ulice Gorzowa w obszarze rewitalizacji należy traktować/komponować jako przestrzenie
publiczne o wysokiej jakości (ulice w śródmieściu służą przede wszystkim poruszaniu się
mieszkańców i innych użytkowników po centrum miasta i poprawie dostępności do zasobów
śródmieścia: przestrzeni, dóbr i usług, co w konsekwencji powoduje radykalnie ograniczanie
funkcji tranzytowej, lub całkowite jej wyeliminowanie)
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należy wprowadzać w centrum Gorzowa przestrzenie urządzone dla mieszkańców - należy je
kształtować jako inkluzywne, tj. zapraszające, włączające, przyjazne dla wszystkich,
integrujące, ciekawe i żywe
należy dążyć do zachowywania konsekwentnego standardu projektowego: uwzględnianie
w projektach ulic i placów funkcji ruchu pieszego, obecności i spotkań ludzi poruszających się
piechotą; ważne są odpowiednie przekroje ulic, przyjazne meble miejskie, oświetlenie,
obecność w przestrzeniach publicznych Gorzowa dobrze zaprojektowanej zieleni
należy dążyć do ograniczenia powierzchni sprzedaży nowych budynków handlowych do 400
m2

Tereny wymagające przekształceń, czy to strukturalnych czy funkcjonalnych, zostały wskazane
w zapisach poszczególnych Kart Jednostek Urbanistycznych w części pt.: Wyzwania. Zakres obszaru do
przekształceń dotyczyć może całej jednostki lub jej części.
9. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH
W granicach miasta występują tereny zamknięte, ustanowione przez ministra właściwego do
spraw transportu. Zaliczają się do nich nieruchomości związane z użytkowaniem linii kolejowych nr 203
(Tczew - Kostrzyn) oraz 367 (Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski) i zostały oznaczone na załączniku
graficznym pt.: Uwarunkowania. Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla tego typu terenów zamkniętych można sporządzić ustalenia w planach
miejscowych, w których projektowane zagospodarowanie musi uwzględniać wymagania obronności
i bezpieczeństwa państwa.
Tereny zamknięte dla których w planach miejscowych ustala się jedynie ich granice stanowią
tereny zamknięte resortu obrony narodowej i należą do nich obszary wyznaczone na załączniku
graficznym pt.: Uwarunkowania.
Tereny zamknięte zlokalizowane w granicach miasta nie posiadają stref ochronnych.
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V.

KARTY JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH

Wyjaśnienie dotyczące konstrukcji zapisów w kartach jednostek urbanistycznych:
Karty jednostek urbanistycznych w syntetyczny sposób charakteryzują wybrany obszar miasta.
Mają za zadanie ułatwić użytkowanie Studium oraz przybliżyć szczególne uwarunkowania i problemy
charakterystyczne tylko dla danej jednostki urbanistycznej. Należy jednak pamiętać iż karty jednostek
urbanistycznych stanowią jedynie część studium i aby mieć pełen zakres informacji należy z nich
korzystać w powiązaniu z pozostałymi elementami Studium.
Jeżeli w karcie jednostki urbanistycznej (UWARUNKOWANIA lub KIERUNKI) nie ma informacji
o danym zagadnieniu opisanym w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
oznacza to, że w granicach jednostki zagadnienie nie występuje lub zostało scharakteryzowane w inny
sposób w pozostałych częściach Studium.
Szczegółowe zapisy wyjaśniające najważniejsze pojęcia zamieszczone w kartach jednostek
urbanistycznych lub ich możliwość modyfikacji znajdują się na stronach 63-67 tekstu Studium.
Tabela 8. Spis kart jednostek urbanistycznych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nazwa jednostki
C1 – Stare Miasto
C2 – Centrum Zachodnie
C3 – Zielone Centrum
C4 – Nowe Miasto
C5 – stadiony lekkoatletyczne
C6 – rejon Parku Siemiradzkiego i filharmonii
C7 – Plac Staromiejski
C8 – Centrum Wschodnie
D1 – Dolinki
D2 – Stilon
D3 – Warszawska
D4 – Park Czechówek
D5
G1 – Zacisze
G2 – Górczyn
G3 – Osiedle Sady
G4
M1
M2
M3 – Szpital
M4
M5
M6
P1 – Chwalęcice
P2 – rejon ul. Owocowej
P3 – Cmentarz Komunalny
P4 – Piaski
P5 – rejon ul. Wyszyńskiego
RW – Rzeka Warta
S1 – Baczyna
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106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
163
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

S2 – Strefa Ekonomiczna
S3 – Park Słowiański
S4 – Osiedle Europejskie
S5
S6 – Staszica
S7 – rejon ul. Olimpijskiej i Sportowej
S8 – Górne Miasto
S9 – rejon ul. Żelaznej
SN1 – Słoneczne
SN2
SN3 – Zatorze
W1 – Wieprzyce lasy
W2 – oczyszczalnia i składowisko
W3 – Chróścik
W4 – Gorzowskie Murawy
W5 – rejon ul. Kostrzyńskiej
W6 – Wieprzyce
W7 – rejon ul. Dolnej
W8 – rejon ul. Kostrzyńskiej i Al. 11 Listopada
Z1
Z2 – rejon ul. Kasprzaka
Z3 – rejon ul. Koniawskiej
Z4 – rejon ul. Kobylogórskiej
Z5 – Sieldlice
Z6 – na południe od S3
Z7
Z8 – rejon ul. Poznańskiej
Z9 – rejon ul. Sulęcińskiej
Z10 – zielony klin Siedlice
ZM1
ZM2 – Zamoście Zachód
ZM3 – Centrum Zamościa
ZM4 – Zamoście Wschód
ZM5
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165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205
207
209
211
213
215
217
219
221
223
225
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

C1 - Stare Miasto

Źródło:google.com

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

24 ha
2420
mieszkalnictwo wielorodzinne i usługi
zwarta zabudowa pierzejowa
skrzyżowanie ul. Sikorskiego i ul. Chrobrego

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jednostka o kluczowym znaczeniu dla wizerunku oraz funkcjonowania miasta
obiekty w rejestrze oraz ewidencji zabytków
stanowiska archeologiczne
dobra kultury współczesnej
znaczny udział przestrzeni publicznych w granicach jednostki
położenie w granicach obszaru rewitalizacji
część jednostki pokryta planami miejscowymi
występują tereny zamknięte
strefa ochrony pośredniej ujęcia wody (część jednostki)
obszar szczególnego zagrożenia powodzią (część jednostki)
WYZWANIA

• sporządzenie planu przekształceń strukturalnych i funkcjonalnych mających na celu
ukształtowanie nowej jakości przestrzeni na terenie jednostki, wskazane przywrócenie
staromiejskiego charakteru - działania w oparciu o wiedzę ekspercką i debatę publiczną
• sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu
rewitalizacji uwzględniającego historyczne rozplanowanie miasta, wskazanie etapowości
sukcesywnego wprowadzania nowej pierzejowej zabudowy kamienicowej w miejscu
dekapitalizującej się zabudowy blokowej
• rewitalizacja zabytkowej zabudowy
• utworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych podkreślających centralny charakter jednostki
• utworzenie nowych i poprawa jakości istniejących ciągów pieszych (np. Pocztowa – Wełniany
Rynek, Stary Rynek – Lutycka - Nadbrzeżna, Zaułek – Sikorskiego - Nadbrzeżna, Chrobrego –
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•
•
•
•
•
•
•

Wodna – Nadbrzeżna, Sikorskiego – Łużycka - Łazienki), wyposażonych w zieleń, małą
architekturę, z towarzyszeniem usług centrotwórczych (np. ogródków gastronomicznych)
połączenie jednostki z systemem przestrzeni publicznych
podniesienie rangi komunikacji publicznej, pieszej i rowerowej oraz ograniczenie ruchu
samochodów osobowych
zabezpieczenie terenu oraz budowa nowych przepraw przez Wartę (most, alternatywnie kładka
piesza)
przeprowadzenie przekształceń własnościowych umożliwiających działania przestrzenne
połączenie jednostki z System zieleni poprzez zagospodarowanie zielenią wysokiej jakości jak
największej ilości dostępnych terenów (enklaw zieleni i ciągów pieszych łączących tereny
zielone)
uwzględnienie w zagospodarowaniu przestrzeni potrzeb retencji (np. poprzez lokalizację i
budowę elementów niebiesko – zielonej infrastruktury)
ochrona i kształtowanie zabudowy z uwzględnieniem ekspozycji stanowiącej cenny element
krajobrazu miasta (w tym kształtowanie sylwety miasta od strony rzeki Warty)

KIERUNKI
•
•
•
•

strefa zabudowy śródmiejskiej
strefa zabudowy usługowej
strefa komunikacji
strefa kolejowa
WSKAŹNIKI

STREFA ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
od 12 do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
80 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
10 %
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
od 12 do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
80 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
10 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

C2 - Centrum Zachodnie

Źródło: : transport-publiczny.pl

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

22 ha
890
usługi
dysharmonijna zabudowa usługowo - mieszkaniowa
ul. Sikorskiego, ul. Dworcowa, ul. Składowa,
ul. Spichrzowa
UWARUNKOWANIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

stanowiska archeologiczne
budynki i budowla w ewidencji zabytków
budynek oraz budowla w rejestrze zabytków
rzeka Kłodawka
część jednostki pokryta planami miejscowymi
tereny zamknięte (tereny kolejowe)
położenie w granicach obszaru rewitalizacji
strefa ochrony pośredniej ujęcia wody (część jednostki)
obszar szczególnego zagrożenia powodzią (część jednostki)
WYZWANIA

• wprowadzenie przekształceń strukturalnych i funkcjonalnych mających na celu podniesienie
rangi jednostki
• sporządzenie planu miejscowego lub miejscowego planu rewitalizacji
• przeprowadzenie przekształceń własnościowych umożliwiających działania przestrzenne
• poprawa standardu zabudowy
• likwidacja garaży wolnostojących i innej substandardowej zabudowy w rejonie ul. Młyńskiej i
Spichrzowej, wprowadzenie społecznego budownictwa czynszowego (TBS)
• poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznych, w tym tworzenie atrakcyjnych
ciągów pieszych, wykształcenie atrakcyjnej przestrzeni w miejscu ujścia rzeki Kłodawki do
Warty (połączenie ciągów spacerowych wzdłuż rzek: Warty i Kłodawki)
• realizacja głównego węzła komunikacyjnego miasta – wykształcenie reprezentacyjnej
przestrzeni przed dworcem PKP
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•
•
•
•
•

utworzenie parkingu obsługującego dworzec kolejowy oraz centrum miasta
zmiany funkcjonalne w obszarze „międzytorza”
połączenie jednostki z System zieleni (w tym poprzez ciąg pieszo - rowerowy przy Kłodawce)
połączenie jednostki z systemem przestrzeni publicznych
wypracowanie lokalizacji przeprawy mostowej nad rzeką Wartą

KIERUNKI
•
•
•
•
•

strefa zabudowy śródmiejskiej
strefa zabudowy usługowej
strefa komunikacji
strefa kolejowa
strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ

minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

od 8 do 18 m
80 %
10 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

od 8 do 18 m
80 %
10 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

C3 - Zielone Centrum

Źródło:tropter.com

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

13 ha
390
zieleń urządzona
zieleń urządzona
ul. Sikorskiego, ul. Kosynierów Gdyńskich
i ul. Wybickiego
UWARUNKOWANIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

część terenu w granicach układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków
budynki w rejestrze zabytków
budynki, park oraz teren byłego cmentarza wpisane do ewidencji zabytków
pomniki przyrody
znaczny udział przestrzeni publicznych w granicach jednostki
położenie w granicach obszaru rewitalizacji
teren częściowo objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
rzeka Kłodawka oraz inne wody powierzchniowe
strefa ochrony pośredniej ujęcia wody (część jednostki)
WYZWANIA

•
•
•
•
•

ochrona i zagospodarowanie terenów zieleni publicznej
spójne i harmonijne uzupełnienie istniejącej zabudowy pierzejowej
rewitalizacja starej zabudowy
połączenie jednostki z System zieleni
połączenie jednostki z systemem przestrzeni publicznych
KIERUNKI

•
•
•
•

strefa zieleni urządzonej
strefa zabudowy śródmiejskiej
strefa komunikacji
strefa wód powierzchniowych
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WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

od 8 do 18 m
80 %
10 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

C4 - Nowe Miasto

Źródło:gorzow.wyborcza.pl

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

63 ha
7750
mieszkalnictwo wielorodzinne
zwarta zabudowa pierzejowa
ulica Chrobrego i Mieszka I

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cały teren w granicach układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków
pojedyncze budynki w rejestrze zabytków
pojedyncze budynki oraz skwer wpisane do ewidencji zabytków
pomniki przyrody
znaczny udział przestrzeni publicznych w granicach jednostki
rzeka Kłodawka
zagrożenie okresowymi podtopieniami
położenie w granicach obszaru rewitalizacji
część jednostki pokryta planami miejscowymi
strefa ochrony pośredniej ujęcia wody (większość jednostki)
WYZWANIA

•
•
•
•
•
•
•

spójne i harmonijne uzupełnienie istniejącej zabudowy pierzejowej
rewitalizacja starej zabudowy mieszkaniowej
rewitalizacja i ochrona obszarów stanowiących przestrzenie publiczne w tym wnętrz kwartałów
zmiany organizacji ruchu samochodowego mające ma uwadze jego uspokojenie
połączenie jednostki z System zieleni
zagospodarowania terenów z uwzględnieniem potrzeb retencji
lokalizacja i budowa elementów niebiesko – zielonej infrastruktury
KIERUNKI

• strefa zabudowy śródmiejskiej
• strefa zieleni urządzonej
• strefa komunikacji
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• strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy od 12 do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
80%
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
10 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

C5 – stadiony lekkoatletyczne

Źródło:naszemiasto.pl

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

22 ha
610
sport, rekreacja i mieszkalnictwo
zabudowa rekreacyjna i zieleń urządzona
ul. Wyszyńskiego

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

strefa ochrony archeologicznej
część terenu w granicach układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków
pojedyncze budynki w ewidencji zabytków
znaczny udział przestrzeni publicznych w granicach jednostki
brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
pomniki przyrody
chroniona aleja
zagrożenie powodziowe
położenie w granicach obszaru rewitalizacji części jednostki
strefa ochrony pośredniej ujęcia wody (część jednostki)
WYZWANIA

• zabezpieczenie publicznego dostępu do brzegów rzeki Kłodawki
• realizacja parkingu na potrzeby centrum (P&G) przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul.
Wyszyńskiego
• ochrona przed powodzią i zalaniem m.in. poprzez budowę elementów niebiesko – zielonej
infrastruktury
• spójne uzupełnienie zabudowy wzdłuż ul. Wyszyńskiego
KIERUNKI
• strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
• strefa zabudowy śródmiejskiej
• strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
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• strefa zieleni urządzonej
• strefa komunikacji
• strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I ŚRÓDMIEJSKIEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 18 m
30%
20%

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 14 m
20%
40%
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

C6 – rejon Parku Siemiradzkiego i filharmonii

Źródło: echogorzowa.pl

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

58 ha
0
zieleń urządzona
zieleń urządzona
wejście na teren jednostki z ul. Warszawskiej, ul.
Walczaka i ul. Jagiełły
UWARUNKOWANIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stanowiska archeologiczne
budynki, park i cmentarz wpisane do rejestru zabytków
dobra kultury współczesnej (amfiteatr i filharmonia)
większość powierzchni jednostki stanowi przestrzeń publiczną
element Systemu zieleni
pomniki przyrody
aleja podlegająca ochronie
część jednostki pokryta planami miejscowymi
położenie w granicach obszaru rewitalizacji
połączenie terenów zielonych kładką nad ul. Walczaka
WYZWANIA

• rewitalizacja istniejących obiektów i infrastruktury oraz budowa nowych (schody „Donikąd”,
punkty widokowe)
• ochrona i zagospodarowanie terenów zieleni publicznej
• spójne połączenie jednostki z System zieleni i innymi obszarami przestrzeni publicznych
KIERUNKI
•
•
•
•

strefa zieleni urządzonej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa cmentarzy
strefa komunikacji
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WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 18 m
10 %
80 %

STREFA CMENTARZY
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 10 m
10 %
80 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

C7 - Plac Staromiejski

Źródło: wikimedia.com

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

11 ha
890
mieszkalnictwo wielorodzinne
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
ul. Walczaka i ul. Warszawska

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•

stanowiska archeologiczne
obiekty w rejestrze zabytków
pojedyncze budynki w ewidencji zabytków
pomniki przyrody
położenie jednostki na obszarach o znacznych deniwelacjach
część jednostki pokryta planami miejscowymi
położenie w granicach obszaru rewitalizacji

•
•
•
•

WYZWANIA
ochrona ekspozycji stanowiącej cenny element krajobrazu miasta
poprawa dostępności parkingu przy filharmonii
poprawa standardu istniejącej zabudowy
spójne uzupełnienie zabudowy wzdłuż ul. Jagiełły
KIERUNKI

• strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
• strefa komunikacji
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WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

od 8 do 18 m
60 %
20 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

C8 - Centrum Wschodnie

Źródło:szuflada.net

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

22 ha
640
usługi
dysharmonijna zabudowa usługowo - mieszkaniowa
ul. Warszawska

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•
•

stanowiska archeologiczne
budynki i budowla w rejestrze zabytków
budynki oraz układy urbanistyczne wpisane do ewidencji zabytków
pomniki przyrody
część jednostki pokryta planami miejscowymi
tereny zamknięte (linia kolejowa)
położenie w granicach obszaru rewitalizacji
obszar szczególnego zagrożenia powodzią (część jednostki)
WYZWANIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wypracowanie nowych rozwiązań przestrzennych w rejonie Ronda Santockiego
likwidacja zabudowy substandardowej, m. in. garaży wolnostojących
budowa centrum oświaty
szczególne traktowanie ekspozycji brzegu rzeki Warty
aktywizacja przestrzeni wzdłuż brzegu rzeki Warty
poprawa standardu istniejącej zabudowy
tereny wymagające istotnych przekształceń funkcjonalnych
wprowadzenie społecznego budownictwa czynszowego
utworzenie parkingu obsługującego dworzec kolejowy oraz centrum miasta
spójne uzupełnienie zabudowy w granicach całej jednostki
przeprowadzenie przekształceń własnościowych umożliwiających działania przestrzenne
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KIERUNKI
•
•
•
•

strefa zabudowy śródmiejskiej
strefa zabudowy usługowej
strefa komunikacji
strefa kolejowa
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ

minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
od 8 do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
80 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
10 %
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
od 8 do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
80 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
10 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

D1 – Dolinki

Źródło: opracowane własne
POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

81 ha
9735
mieszkalnictwo wielorodzinne
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (wysoka)
ul. Piłsudskiego, ul. Walczaka, ul. Pomorska

UWARUNKOWANIA
• jednostka w części znajduje się w obszarze predysponowanym do występowania ruchów
masowych
• znaczne deniwelacje w obrębie jednostki
• obiekty wpisane do rejestru zabytków
• obiekty wpisane do ewidencji zabytków
• pomniki przyrody
• dobra kultury współczesnej
• niewielka część jednostki pokryta planami miejscowymi
WYZWANIA
•
•
•
•
•
•

poprawa jakości istniejącej zabudowy
wypracowanie obszarów stanowiących lokalne przestrzenie publiczne
stworzenie połączeń w ramach Systemu zieleni
wypracowanie frontu terenów usługowych od strony ul. Pomorskiej
otwarcie strefy zabudowy mieszkaniowej na elementy Systemu zieleni
uwzględnienie w zagospodarowaniu zróżnicowanej wysokości terenu
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
KIERUNKI ROZWOJU
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zieleni urządzonej
strefa komunikacji

WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
30 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
do 12 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
30 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
Opis jednostki
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

D2 - Stilon

Źródło: opracowanie własne

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

296 ha
112
produkcja

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

hale produkcyjne i magazynowe
ulice: Walczaka, Podmiejska i Łukasińskiego

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•

drogi wjazdowe do miasta, jednostka kształtuje sylwetkę miasta od strony wschodniej
obiekty w gminnej ewidencji zabytków
współczesne negatywne dominanty krajobrazowe - kominy
trasa przewozów odpadów niebezpiecznych (droga krajowa nr 22)
strefy ochronne korytarzy linii elektroenergetycznych 110kV, 220 kV, 400 kV
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na części jednostki
WYZWANIA

• renowacja historycznej zabudowy przemysłowej, zachowanie charakterystycznych elementów
architektonicznych
• wykorzystanie na potrzeby aktywności gospodarczej istniejącej bocznicy kolejowej
• minimalizacja konfliktów funkcjonalnych na granicy funkcji produkcyjnej i mieszkaniowej
• stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej wokół centrum kultury
• wypracowanie układu komunikacyjnego w celu poprawy obsługi strefy przemysłowej
• rekultywacja składowiska popiołów (stworzenie terenów rekreacyjnych)
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
KIERUNKI
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy produkcyjnej
strefa zabudowy usługowej
strefa komunikacji
strefa kolejowa
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
obszary OZE
WSKAŹNIKI

STREFA ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 30 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
75 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
20 %
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
75 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
20 %
STREFA ZABUDOWY INFRASTRUKTURY
maksymalna wysokość zabudowy
do 40 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
90 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
10 %
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNO - USŁUGOWEJ
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
70 %
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

D3 – Warszawska

Źródło: google.pl

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

137 ha
2740
mieszkalnictwo

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
ulica Warszawska

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oddziaływanie zabudowy produkcyjnej zlokalizowanej na północ od jednostki
teren bardzo zróżnicowany morfologicznie – strefa krawędziowa wysoczyzny gorzowskiej
linia kolejowa 203 (teren zamknięty)
sąsiedztwo drogi krajowej 22
korytarze napowietrznych linii elektroenergetycznych 220kV i 110kV
plany miejscowe w części jednostki
obszary predysponowane do wystąpienia ruchów masowych
złoże surowców mineralnych
zagrożenie podsiąkania terenu w części południowej
obszar szczególnego zagrożenia powodzią (część jednostki)
obiekty w ewidencji zabytków
pomniki przyrody
południowo – wschodnia część jednostki w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
WYZWANIA

• kształtowanie zabudowy z uwzględnieniem ekspozycji krajobrazowej jednostki
• usankcjonowanie obszarów z zakazem zabudowy
• uwolnienie gruntów w korytarzach napowietrznych linii elektroenergetycznych i ograniczenie
ich wpływu na krajobraz (kablowanie)
• wypracowanie zasad obsługi komunikacyjnej jednostki
• zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem spływu powierzchniowego i nachylenia terenu
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
KIERUNKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa komunikacji
strefa kolejowa
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zieleni naturalnej
strefa zieleni urządzonej
obszary OZE
strefa wód powierzchniowych
strefa zabudowy infrastruktury
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

maksymalna wysokość zabudowy
do 12 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
20 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
40 %
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
20 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 9 m
10 %
60 %

STREFA ZABUDOWY INFRASTRUKTURY
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 15 m
90 %
10 %
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

D4 – Park Czechówek

Źródło: google.com

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

72 ha
150
zieleń naturalna

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

zadrzewienia
ulica Warszawska

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

teren położony przy wschodniej granicy miasta
sąsiedztwo gminy Santok i związane z tym obciążenie komunikacyjne na ulicy Warszawskiej
teren bardzo zróżnicowany morfologicznie – strefa krawędziowa wysoczyzny gorzowskiej
linii kolejowa 203
bocznica kolejowa
GPZ Wawrów
korytarze napowietrznych linii elektroenergetycznych 220kV i 110kV
brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obszary predysponowane do wystąpienia ruchów masowych
występowanie terenów zamkniętych
obszar szczególnego zagrożenia powodzią (część jednostki)
obiekty w ewidencji zabytków
część jednostki w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
WYZWANIA

•
•
•
•
•
•
•

kształtowanie zabudowy z uwzględnieniem ekspozycji krajobrazowej jednostki
rewiatlizacja terenów na których prowadzona jest lub była działalność gospodarcza
usankcjonowanie obszarów z zakazem zabudowy
ochrona elementów Systemu zieleni
przywrócenie ruchu na istniejącej bocznicy kolejowej
ochrona i zagospodarowanie Parku Czechówek w kierunku rekreacji
uwolnienie gruntów w korytarzach napowietrznych linii elektroenergetycznych i ograniczenie
ich wpływu na krajobraz (kablowanie)

128

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
KIERUNKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

strefa zieleni naturalnej
strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa komunikacji
strefa kolejowa
strefa rolnicza
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
obszary OZE
strefa zabudowy infrastruktury
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 9 m
20 %
40 %

STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 9 m
10 %
60 %

STREFA ZABUDOWY INFRASTRUKTURY
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 20 m
90 %
10 %
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego

OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

D5

Źródło: własne, widok z Mostu Lubuskiego w kierunku wschodnim

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

99 ha
0
zieleń naturalna
tereny rolnicze i zieleń naturalna
brak rozwiniętego układu komunikacyjnego

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•
•

obszar doliny rzeki Warty (korytarz ekologiczny)
teren znaczący dla wizerunku miasta z uwagi na wnętrza krajobrazowe doliny rzeki Warty
fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu
fragment Obszaru Natura 2000
tereny zalewowe, podmokłe
obszar szczególnego zagrożenia powodzią (większość jednostki)
stanowiska archeologiczne
tereny zamknięte – tereny kolejowe na granicy z sąsiednią jednostką urbanistyczną od
północnej strony
WYZWANIA

•
•
•
•

promowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych
ochrona zasobów środowiska przyrodniczego i edukacja ekologiczna
zachowanie dotychczasowego użytkowania gruntów rolnych, łąk i pastwisk
połączenie jednostki z Systemem zieleni w mieście i Systemem przestrzeni publicznych
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
KIERUNKI
•
•
•
•
•

strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zieleni naturalnej
strefa wód powierzchniowych
strefa komunikacji
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ

minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

od 10 do 14 m
30 %
50 %

STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 7 m
25 %
75 %
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

G1 – Zacisze

Źródło: wroblewskiego13.pl

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

49 ha
5010
mieszkalnictwo

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
ulica Wróblewskiego

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•

oddziaływanie ważnych ciągów komunikacyjnych – ul. Piłsudskiego i ul. Górczyńskiej
mieszanka zabudowy o bardzo zróżnicowanej intensywności i wysokości
teren zróżnicowany morfologicznie – strefa krawędziowa doliny rzeki Kłodawki
obszary predysponowane do wystąpienia ruchów masowych
brak planów miejscowych
WYZWANIA

• ochrona i poprawa stanu zagospodarowania terenów zieleni urządzonej
• rewitalizacja przestrzeni publicznych
• kształtowanie zabudowy z uwzględnieniem ekspozycji krajobrazowej jednostki – panorama od
strony zachodniej
• połączenie jednostki z Systemem zieleni
KIERUNKI
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zieleni urządzonej
strefa komunikacji
obszar o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

132

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego

WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
20 %
40 %

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 35 m
40 %
25 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 18 m
40 %
40 %
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

G2 – Górczyn

Źródło: opracowanie własne

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

36 ha
4160
mieszkalnictwo wielorodzinne, usługi

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
ul. Narutowicza, ul. Wincentego Witosa

UWARUNKOWANIA
• oddziaływanie znaczących ciągów komunikacyjnych na jednostkę – ul. Piłsudskiego
i ul. Górczyńskiej
• strefa usługowa handlu wielkopowierzchniowego
• obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na części jednostki
WYZWANIA
• włączenie jednostki w System zieleni w tym ochrona i poprawa stanu zagospodarowania
terenów rekreacji i zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej oraz zrealizowanie ciągu
zieleni wzdłuż ul. Niepodległości jako uzupełnienie system zieleni
• wypracowanie zasad obsługi komunikacyjnej – miejsca parkingowe
• wypracowanie zasad zagospodarowania wód opadowych
KIERUNKI
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
obszar powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2
strefa komunikacji
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 18m
40 %
30 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 22m
65 %
20 %
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
Opis jednostki
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

G3 - Osiedle Sady

Źródło: opracowanie własne

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

56 ha
3740
mieszkalnictwo wielorodzinne

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
ulice: Czereśniowa, Walczaka, Piłsudskiego,
Niepodległości
UWARUNKOWANIA

•
•
•
•
•

obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków
liczne obiekty użyteczności publicznej
cmentarz wojskowy
obiekt sakralny będący współczesną dominantą krajobrazową (kościół rzymsko-katolicki)
strefa ochronna korytarza infrastruktury sieci magistralnych kanalizacji deszczowej
wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej
• plany miejscowe na części jednostki
WYZWANIA
• poprawa jakości istniejącej zabudowy
• lokalizowanie nowej zabudowy w sposób zapewniający miejsca wypoczynku i rekreacji
• stworzenie połączeń wewnątrz jednostki z System zieleni, wypracowanie ciągów spacerowych
łączących tereny mieszkaniowe z terenem Parku Kopernika
• uporządkowanie zabudowy od strony ul. Walczaka
• wypracowanie zasad obsługi komunikacyjnej – miejsca parkingowe i połączenie z zewnętrznym
układem
• wypracowanie zasad zagospodarowania wód opadowych
KIERUNKI
• strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
• strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
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•
•
•
•
•

strefa zabudowy usługowej
strefa zieleni urządzonej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa komunikacji
strefa zabudowy infrastruktury
WSKAŹNIKI

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 12 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
40 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50%
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30%
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

G4

Źródło: własne, ul. Dowgielewiczowej

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

54 ha
2180
usługi oraz mieszkalnictwo
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
ulice: Górczyńska, Walczaka, Niepodległości,
Dowgielewiczowej
UWARUNKOWANIA

•
•
•
•

tereny zielone stanowiące przestrzeń publiczną, w tym Park szpitalny przy ul. Walczaka
obiekty zdrowia
ogródki działkowe
strefy ochronne korytarzy infrastruktury – przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne
wysokiego napięcia
• plany miejscowe na części jednostki
WYZWANIA
• rewaloryzacja parku szpitalnego przy ul. Walczaka
• połączenie jednostki z Systemem zieleni w mieście i Systemem przestrzeni publicznych
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zieleni urządzonej
strefa zabudowy infrastruktury
strefa komunikacji
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

od 9 do 15 m
30 %
50 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 15 m
50 %
30 %

STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 7 m
25 %
75 %
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

M1

Źródło: własne, widok w kierunku południowo-zachodnim

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

153 ha
0
rekreacyjna oraz rolnicza
ogrody działkowe, tereny rolnicze
ul. Srebrna i ul. Szarych Szeregów

UWARUNKOWANIA
• obszar wysoczyzny i wyższych teras Warty
• w części obszar doliny rzeki Srebrnej
• ciąg ekologiczny (parki, lasy, zadrzewienia i zakrzewienia, zbiorowiska semileśne) wzdłuż rzeki
Srebrnej (a następnie rzeki Kłodawki) stanowiący połączenie centrum miasta z terenami
otwartymi położonymi na północ od Gorzowa Wielkopolskiego
• tereny rolnicze
• stanowisko archeologiczne
• strefy ochronne korytarzy infrastruktury linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia
WYZWANIA
•
•
•
•

wytworzenie ścieżki pieszej wzdłuż rzeki Srebrnej
ochrona terenów przed zabudową
zlokalizowanie parkingu Park&Ride
połączenie jednostki z Systemem zieleni w mieście i Systemem przestrzeni publicznych
KIERUNKI

•
•
•
•
•

strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa rolnicza
strefa wód powierzchniowych
strefa komunikacji
strefa wód powierzchniowych
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 7 m
25 %
75 %
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

M2

Źródło: własne, ul. Perłowa

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

77 ha
1680
mieszkalnictwo jednorodzinne
zabudowa mieszkaniowa
tereny zielone
ul. Wyszyńskiego, ul. Srebrna, ul. Dekerta

UWARUNKOWANIA
• dolina rzeki Srebrnej
• ciąg ekologiczny wzdłuż rzeki Srebrnej stanowiący główne powiązanie centrum miasta z
terenami otwartymi położonymi na północ od Gorzowa Wielkopolskiego
• zbiornik retencyjny w rejonie rzeki Srebrnej
• stanowisko archeologiczne oraz ślady osadnictwa
• strefy ochronne korytarzy infrastruktury - linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na części jednostki
WYZWANIA
• utrzymanie terenu leśnego i przystosowanie do pełnienia funkcji rekreacyjnych
• wytworzenie ścieżki pieszej wzdłuż rzeki Srebrnej
• zmiana napowietrznej linii elektroenergetycznej na kablową i uwolnienie terenów pod
zabudowę
• wykorzystanie zbiornika retencyjnego jako tymczasowego miejsca rekreacji
• połączenie jednostki z Systemem zieleni i Systemem przestrzeni publicznych
KIERUNKI
• strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
• strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
• strefa zabudowy usługowej
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•
•
•
•

strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa lasów
strefa wód powierzchniowych
strefa komunikacji
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 10 m
30 %
40 %

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

od 6 do 12 m
40 %
30 %

STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 15 m
30 %
50 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
30 %
50 %
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

M3 - Szpital

Źródło: własne, ul. Dekerta

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

49 ha
210
usługi
zabudowa usługowa
zabudowa mieszkaniowa
zieleń urządzona
ul. Dekerta, ul. Czartoryskiego, ul. Górczyńska

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•

szpital wojewódzki
lotnisko śmigłowca
obiekty usługowe, w tym wielkopowierzchniowe
od strony zachodniej tereny predysponowane do występowania ruchów masowych
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na części jednostki
WYZWANIA

• zlokalizowanie błękitno-zielonej infrastruktury w obrębie Parku 750-lecia
• ochrona zabudowy mieszkaniowej przed hałasem
• połączenie jednostki z Systemem zieleni w mieście i Systemem przestrzeni publicznych
KIERUNKI
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zieleni urządzonej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa komunikacji
obszar o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
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WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 15 m
80 %
6%

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

od 9 do 18 m
50 %
40 %

STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
20 %
50 %
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

M4

Źródło: własne, ul. Ogińskiego

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

73 ha
6980
mieszkalnictwo
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
ul. Górczyńska, ul. Czartoryskiego, ul. Okulickiego,
Szarych Szeregów

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•

zieleniec przy kościele stanowiący przestrzeń publiczną
obiekt sakralny z dominantą krajobrazową
placówki edukacyjne (żłobek, przedszkole)
obiekty zdrowia (gabinety lekarskie)
obiekty sportu i rekreacji (m.in. boiska)
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na części jednostki
WYZWANIA

• stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej w miejscu Placu Jana Pawła II
• zagospodarowanie wewnątrz kwartałów zabudowy spełniające potrzeby mieszkańców
• połączenie jednostki z Systemem zieleni w mieście i Systemem przestrzeni publicznych
KIERUNKI
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zieleni urządzonej
strefa komunikacji
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Gorzowa Wielkopolskiego
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

od 12 do 18 m
45 %
50 %

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 9 m
45 %
50 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

od 7 do 12 m
30 %
20 %

STREFA ZIELENI URZĄDZONEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

nie określa się
nie określa się
80 %
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

M5

Źródło: własne, ul. Szarych Szeregów

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

98 ha
10290
mieszkalnictwo i usługi
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
ulice: Walczaka, Górczyńska, Okulickiego, Szarych
Szeregów, Kombatantów
UWARUNKOWANIA

• tereny zielone stanowiące przestrzenie publiczne – Park Górczyński, zieleniec przy pętli
tramwajowej, tereny obiektów sportowych i rekreacyjnych z zielenią towarzyszącą
• obiekty wpisane do rejestru zabytków
• obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków
• strefy ochronne korytarzy infrastruktury – przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne
wysokiego napięcia
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na części jednostki
WYZWANIA
• wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej wzdłuż ul. Szarych Szeregów (lokalny deptak)
• dopuszczenie lokalizowania zabudowy usług kultu na terenie byłego cmentarza przy ul.
Walczaka;
• zlokalizowanie błękitno-zielonej infrastruktury w obrębie Parku Górczyńskiego
• poprawa dostępności komunikacji miejskiej terenów na północ od ul. Szarych Szeregów
• połączenie jednostki z Systemem zieleni w mieście i Systemem przestrzeni publicznych
KIERUNKI
• strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
• strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
• strefa zabudowy usługowej
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•
•
•
•
•

strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług kultu na terenie byłego cmentarza
strefa zabudowy infrastruktury
strefa komunikacji
obszar o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ

minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
od 12 do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
30 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
50 %
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 9 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
45 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
50 %
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 20 m
70 %
5%

STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 10 m
15 %
40 %
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

M6

Źródło: własne, ul. Fieldorfa-Nila

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

128 ha
360
produkcja
zabudowa produkcyjna i usługowa
ulice: Walczaka, Zawackiej

UWARUNKOWANIA
• liczne obszary poprzemysłowe wymagające przekształceń funkcjonalnych i jakościowych
• strefy ochronne korytarzy infrastruktury – napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego i
wysokiego napięcia
• obiekty wpisane do rejestru zabytków
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na części jednostki
• sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej w granicach miasta jak i na terenie gminy Santok
WYZWANIA
• rozwój funkcji produkcyjnych i magazynowych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i
wypracowanie zasad koegzystencji
• połączenie jednostki z Systemem zieleni w mieście i Systemem przestrzeni publicznych
• połączenie komunikacyjne z obwodnica Wawrowa
• alternatywne połączenie ul. Zawackiej z ul. Walczaka
KIERUNKI
•
•
•
•
•

strefa zabudowy produkcyjnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa rolnicza
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• strefa komunikacji
• obszar o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 16 m
60 %
20 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 16 m
60 %
20 %

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 18 m
50 %
15 %

STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 9 m
25 %
75 %
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

P1 - Chwalęcice

Źródło: Google Maps
POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

179 ha
895
mieszkalnictwo jednorodzinne

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

Wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
ul. Żwirowa, ul. Kamienna

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•

część jednostki znajduje się w obszarze strefy ochrony pośredniej ujęcia wody
jednostka od strony południowej sąsiaduje z terenem cmentarza komunalnego
strefa ochronna korytarza linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia
część jednostki pokryta planami miejscowymi
WYZWANIA

• spójne i harmonijne usytuowanie nowej zabudowy
• wypracowanie przestrzeni publicznych
• zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych łączących tereny zielone (System zieleni) oraz ich
ochrona
• realizacja elementów infrastruktury niebiesko – zielonej
• wypracowanie zasad odprowadzania wód opadowych
KIERUNKI ROZWOJU
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa wód powierzchniowych
strefa komunikacji
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WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 12 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
30 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
50 %
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
40 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
20 %
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 10 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
20 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
70 %
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

P2 - Owocowa

Źródło: mapy google

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

147 ha
293
mieszkalnictwo jednorodzinne, tereny zieleni
naturalnej i urządzonej
zabudowa jednorodzinna, wolnostojąca, zieleń
naturalna, zbiorniki wodne naturalne
rejon ul. Owocowej

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•

teren położony w rejonie doliny rz. Kłodawki
na granicy z Gminą Kłodawą znajdują się użytki leśne
w obniżeniu terenu znajdują się naturalne zbiorniki wodne
zieleń towarzyszącą zabudowie jednorodzinnej, zieleń w dolinie rz. Kłodawki
obowiązuje miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Owocowej
strefa ochrony pośredniej ujęcia wody (część jednostki)
WYZWANIA

•
•
•
•
•
•

spójne i harmonijne uzupełnienie istniejącej zabudowy jednorodzinnej,
zabezpieczenie terenów pod retencję
włączenie obszaru w projektowany układ drogowy – ul. Kamienna
zapewnienie powiązań pieszych i rowerowych
zabezpieczenie terenów zielonych wzdłuż rzeki Kłodawki - połączenie jednostki z System zieleni
wykorzystanie terenów zielonych w sąsiedztwie wód powierzchniowych w kierunku rekreacji
KIERUNKI

•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zieleni naturalnej
strefa lasów
strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
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• strefa rolnicza
• strefa komunikacji
• strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
30 %
40 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 17 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
20 %
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 12 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
20 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
50 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

P3 – Cmentarz komunalny

Źródło: opracowanie własne

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

73 ha
40
Strefa cmentarzy

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

cmentarz komunalny

PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

ul. Żwirowa

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•

jednostka obejmuje teren cmentarza komunalnego
część jednostki znajduje się w strefie ochrony sanitarnej cmentarza komunalnego
pojedyncze budynki mieszkalne
strefa ochronna korytarza linii energetycznej wysokiego napięcia
część jednostki pokryta planami miejscowymi
WYZWANIA

• połączenie jednostki z Systemem zieleni
• stworzenie kompleksu usług uzupełniających strefę cmentarza
• organizacja komunikacji w sąsiedztwie cmentarza
KIERUNKI ROZWOJU
• strefa zabudowy usługowej
• strefa cmentarzy
• strefa komunikacji
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WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 12 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
30 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
40 %
STREFA CMENTARZY
maksymalna wysokość zabudowy
do 12 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
10 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
70 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

P4 – Piaski

Źródło: opracowanie własne
POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

160 ha
6 600
mieszkalnictwo

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

zabudowa mieszkaniowa
ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Błotna

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

strefa ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęcia wody
część jednostki znajduje się w strefie ochrony sanitarnej cmentarza komunalnego
wody powierzchniowe
część jednostki znajduje się w obszarze predysponowanym do występowania ruchów
masowych
grunty organiczne na części jednostki
teren leśny na części jednostki
pomniki przyrody
strefa ochronna korytarza linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia
obiekty wpisane do rejestru zabytków
obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków
stanowiska archeologiczne
część jednostki pokryta planami miejscowymi
WYZWANIA

•
•
•
•
•

spójne i harmonijne uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkaniowej z początku XX w.
poprawa jakości terenów zielonych wśród zabudowy wielorodzinnej
wypracowanie ciągu spacerowego wzdłuż rzeki Kłodawki i połączeń z Systemem zieleni
poprawa skomunikowania jednostki z pozostałą częścią miasta
wykształcenie przestrzeni publicznych w sąsiedztwie zbiorników wodnych
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KIERUNKI ROZWOJU
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy jednorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa wód powierzchniowych
strefa komunikacji
WSKAŹNIKI

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
40 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
40 %
STREFA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 12 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
40 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
50 %
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 10 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
15 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
75 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

P5 - rejon ul. Wyszyńskiego

Źródło: mapy google

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

42 ha
1100
mieszkalnictwo jednorodzinne
zabudowa jednorodzinna, wolnostojąca i szeregowa
ulica Wyszyńskiego

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•

w granicach jednostki tereny o znacznych deniwelacjach (Dolina Kłodawki)
liczna zieleń: zieleń towarzysząca zabudowie jednorodzinnej, zieleń w dolinie rz. Kłodawki
część jednostki znajduje się w granicach obszaru rewitalizacji
stanowisko archeologiczne
na wschód od ul. Wyszyńskiego znajdują się obszary predysponowane do występowania
ruchów masowych
• obszar narażony na znaczne spływy powierzchniowe
• plany miejscowe na części jednostki

WYZWANIA
•
•
•
•

utrzymanie zabudowy w dotychczasowej skali, formie i charakterze
zabezpieczenie terenu pod projektowaną północną obwodnicę miasta
wypracowanie przeznaczenia terenu zlokalizowanego w otoczeniu Ronda Barlineckiego
zapewnienie powiązań pieszych i rowerowych - z uwzględnieniem zieleni wzdłuż rzeki Kłodawki
oraz po wschodniej stronie ul. Wyszyńskiego – w tym powiązań poprzecznych m.in. na
przedłużeniu ul. Wróblewskiego oraz ul. Czarnieckiego (poza jednostką) stanowiących
dodatkowe połączenie piesze i rowerowe osiedla Górczyn z Piaskami
• ochrona zieleni wzdłuż rzeki Kłodawki - połączenie jednostki z System zieleni
• projektowanie zabudowy z uwzględnieniem stref ekspozycji
• uwzględnienie retencji i spływu powierzchniowego

160

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
KIERUNKI
•
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zieleni urządzonej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa komunikacji
strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ

maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 25 m
50 %
30 %

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
30 %
40 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 17 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
20 %
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 12 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
20 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
50 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

RW – rzeka Warta

Źródło:plus.gazetalubuska.pl

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

111 ha
0
wody powierzchniowe

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

wody powierzchniowe
rzeka Warta

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•

szlak komunikacji śródlądowej
obszar o istotnym znaczeniu krajobrazowym, kulturowym i historycznym
korytarz ekologiczny
korytarz przewietrzający miasto
część jednostki w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
część jednostki w granicach obszaru NATURA 2000
WYZWANIA

•
•
•
•

ochrona ekspozycji stanowiącej cenny element krajobrazu miasta
ochrona korytarza ekologicznego
utrzymanie odpowiedniego stopnia żeglowności
utrzymanie istniejących i budowa nowych przepraw mostowych
KIERUNKI

• strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI
STREFA WÓD POWIERZCHNIOWYCH
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
10%
90%
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

S1 - Baczyna

Źródło: mapy gogle.com

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

65 ha
200
mieszkalnictwo jednorodzinne, tereny zieleni
naturalnej i urządzonej
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
ul. Stargardzka, ul. Koszalińska, ul. Kołobrzeska

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•

strefa graniczna funkcji potencjalnie konfliktowych
droga wojewódzka nr 130
bliskie sąsiedztwo drogi ekspresowej S3
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
duża podaż terenów przeznaczonych w obowiązującym planie miejscowym pod zabudowę
jednorodzinną i wielorodzinną
WYZWANIA

•
•
•
•
•

spójne i harmonijne uzupełnienie istniejącej zabudowy jednorodzinnej
wypracowanie zasad koegzystencji zabudowy o funkcjach potencjalnie konfliktowych
zabezpieczenie terenów pod retencję
lokalizacja zieleni izolacyjnej (ochrona akustyczna od drogi ekspresowej S3 i terenów produkcji)
zapewnienie powiązań pieszych i rowerowych
KIERUNKI

•
•
•
•

strefa zabudowy jednorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa lasów
strefa wód powierzchniowych
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• strefa komunikacji

WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
30 %
40 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
20 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

S2 - strefa ekonomiczna

Źródło: http://kssse.pl

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

1275 ha
700
produkcja, usługi
produkcja, nieużytki
droga ekspresowa S3, węzeł drogi ekspresowej S3
Gorzów Północ, droga wojewódzka nr 130
UWARUNKOWANIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tereny rolnicze wysokich klas bonitacyjnych
droga ekspresowa S3
droga wojewódzka nr 130
fragment nieczynnej linii kolejowej Gorzów Wlkp. – Myślibórz nr 415
rezerwat Murawy Gorzowskie (w sąsiedztwie)
obszar Natura 2000 (w sąsiedztwie)
pomniki przyrody
strefa ochronna korytarza infrastruktury linia 110 kV
wody powierzchniowe - zbiorniki retencyjne i ppoż
obiekty wpisane do ewidencji zabytków
stanowiska archeologiczne
plany miejscowe na części jednostki
WYZWANIA

• minimalizacja konfliktów funkcjonalnych pomiędzy zabudową produkcyjną, usługową i
mieszkaniową
• rozwój infrastruktury komunikacyjnej – budowa linii tramwajowej
• zapewnienie powiązań pieszych i rowerowych
• wewnętrzny układ drogowy spójny z przebiegiem dróg miasta oraz gmin Kłodawa i Lubiszyn
• odtworzenie linii kolejowej Myślibórz – Gorzów Wlkp. nr 415 na odcinku od Gorzów Wlkp.
Wieprzce – strefa ekonomiczna (dawny zakład Ursus), umożliwienie budowy terminala
przeładunkowego, intermodalnego z wykorzystaniem linii kolejowej
• połączenie jednostki z Systemem zieleni – pas zielni biegnący wzdłuż północnej granicy miasta
tzw. pas zieleni izolacyjnej, łączący się z Parkiem Słowiańskim
• budowa zbiorników retencyjnych
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KIERUNKI ROZWOJU
•
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy produkcyjnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zieleni urządzonej
strefa komunikacji
strefa kolejowa
strefa wód powierzchniowych

STREFA ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 50 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
80 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
10 %
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
60 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
20 %
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
30 %
40 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

S3 – Park Słowiański

Źródło: google

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

308 ha
0
zieleń urządzona
tereny zadrzewione
obszar dostępny jest bezpośrednio od ul. Słowiańskiej, a
także pośrednio poprzez ul. Mironicką, docelowo
również przez zjazd z ul. Kamiennej
UWARUNKOWANIA

• obiekty wpisane do rejestru zabytków: układ urbanistyczny
• obiekty wpisane do ewidencji zabytków
• w granicach jednostki, w obszarze Parku Słowiańskiego występują przestrzenie publiczne: zielone
ciągi piesze, przestrzeń zielona wykorzystywana na imprezy plenerowe
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na części jednostki
• wzdłuż ul. Słowiańskiej występują obszary zagrożone występowaniem ruchów masowych
• napowietrzne linie elektroenergetyczne
• obszar jednostki Park Słowiański stanowi jeden z głównych klinów zieleni dla Miasta Gorzowa
Wlkp., tj. położony w północno – zachodniej części miasta tzw. klin Rębowo; jest to teren zieleni,
który dochodzi od strony wschodniej do położonego w centrum miasta obszaru chronionego
układu urbanistycznego Nowe Miasto, natomiast od strony północno - zachodniej do granicy z
gminami sąsiednimi Lubiszynem i Kłodawą
• obszar jednostki stanowi połączenie tkanki miasta z siecią korytarzy ekologicznych o znaczeniu
międzynarodowym – korytarz ekologiczny zlokalizowany po północnej stronie miasta na terenie
gminy Kłodawa
WYZWANIA
• należy zachować charakter zielonego klinu (znaczna powierzchnia jednego z głównych klinów w
północnej części miasta), wyposażając teren w czytelne ciągi piesze, rowerowe, trasy biegowe,
miejsca rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą
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• zabudowę kubaturową można lokalizować wyłącznie we wschodniej części jednostki, na terenach
przyległych do dróg publicznych; na pozostałym obszarze dopuszcza się lokalizowanie obiektów
uzupełniających funkcję sportu i rekreacji
• połączenie jednostki z Systemem zieleni w mieście
• należy dążyć do wykształcenia czytelnych ciągów spacerowo - rekreacyjnych w zieleni
komunikujących tereny na zewnątrz jednostki, np. połączenie pieszo rowerowe terenów o funkcji
produkcyjnej, zlokalizowanych w rejonie ul. Mironickiej do terenów zabudowanych (w tym do
centrum miasta – alternatywna trasa dojazdu do pracy)
• wskazuje się konieczność lokalizacji błękitno – zielonej infrastruktury w tym zbiorników
retencyjnych do obsługi terenów przyległych (wskazanych pod zabudowę)
KIERUNKI
•
•
•
•
•

strefa zieleni urządzonej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zabudowy usługowej
strefa komunikacji
strefa infrastruktury
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ

maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
20 %
70 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
30 %
50 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

S4 – Osiedle Europejskie

Źródło: HouseMarekt.pl

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

208 ha
2200
zabudowa mieszkaniowa
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
ul. Słowiańska, ul. Londyńska, ul. Myśliborska

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•

zabudowa usługowa, wielkopowierzchniowa (pow. sprzedaży powyżej 2000 m2)
droga wojewódzka nr 130
bliskie sąsiedztwo drogi ekspresowej S3
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na części jednostki
duża dynamika zmian przestrzennych związanych z nową zabudową wielorodzinną
niewystarczający system komunikacji publicznej
Rezerwat Przyrody Murawy Gorzowskie (w sąsiedztwie jednostki)
WYZWANIA

• zabezpieczenie terenów pod: przebudowę ul. Myśliborskiej, budowę ul. Kamiennej,

komunikację zbiorową, jeden z wariantów przebiegu drogi łączącej się z planowaną przeprawą
mostową w przebiegu ul. Olimpijskiej
• połączenie jednostki z Systemem zieleni i przestrzeni publicznych
• zabezpieczenie terenów pod retencję i zieleń izolacyjną
• zapewnienie powiązań pieszych i rowerowych
KIERUNKI
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zielni urządzonej
strefa komunikacji
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• obszary o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy

do 23 m

maksymalna powierzchnia zabudowy

30 %

minimalna powierzchnia biologicznie czynna

40 %

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

9m
30 %
50 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
25 %
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
7m
maksymalna powierzchnia zabudowy
25 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
75 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

S5

Źródło: google

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY
UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO:

65 ha
110
usługowa, w tym usługi celu publicznego
zabudowa usługowa historyczna oraz współczesna

ul. Myśliborska oraz ul. Słowiańska

UWARUNKOWANIA
• jednostka położona jest w północno – zachodniej części miasta, przy głównych drogach
wjazdowych do miasta (ul. Myśliborska prowadzi do węzła z drogą ekspresową S3, ul. Słowiańska
– stanowi część układu obwodnicowego dla centrum)
• sąsiedztwo terenów zielonych stanowiących korytarz ekologiczny
• obiekty w gminnej ewidencji zabytków
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na części jednostki
WYZWANIA
• w południowej i północnej części obszaru należy sukcesywnie porządkować przestrzenie zajęte
przez zabudowę o funkcji usługowej. Dla tych terenów zasadne jest wprowadzenie spójnych
ustaleń dla gabarytów, kolorystyki obiektów, zasad lokalizacji i kształtowania nośników
reklamowych i szyldów, ustalenia odpowiednich wskaźników minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej
• należy dążyć do wykształcenia czytelnych ciągów pieszych / rowerowych w zieleni
komunikujących tereny wewnątrz jednostki wzajemnie ze sobą oraz z terenami zieleni
przylegającymi do jednostki
• połączenie jednostki z Systemem zieleni i systemem przestrzeni publicznych
• w obszarze znajduje się teren wskazany do wykształcenia przestrzeni publicznej - w centrum
układu urbanistyczno-architektoniczny dawnych koszar
• jednostka jest dobrze skomunikowana z zewnętrznym układem komunikacyjnym, natomiast
wewnętrzny układ komunikacyjny jest wykształcony w planach miejscowych, natomiast wymaga
zainwestowania

171

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
• w środkowej części obszaru jednostki, gdzie zlokalizowane są usługi publiczne, konieczna jest
rewitalizacja układu urbanistycznego dawnych koszar, szczególnie w zakresie przestrzeni
wspólnych
• zalecana likwidacja nieużywanego komina na nieruchomości prywatnej w rejonie skrzyżowania
ul. Niemcewicza i Myśliborskiej (używanego obecnie do montażu urządzeń teletechnicznych)
KIERUNKI
•
•
•
•

strefa zabudowy usługowej
strefa zieleni urządzonej
strefa komunikacji
strefa zabudowy infrastruktury
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ

maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 16 m
60 %
25 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

S6 - Staszica

Źródło: google

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

89 ha
15180
mieszkalnictwo wielorodzinne
budynki mieszkalne wielorodzinne 11 i 5 kondygnacyjne
ulica Matejki, Marcinkowskiego, Fredry, Mościckiego

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•

obiekty wpisane do rejestru zabytków
obiekty wpisane do ewidencji zabytków
występuje stanowisko archeologiczne
od wschodu jednostka przylega do obszaru wyznaczonego do rewitalizacji
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na części jednostki
tereny usług o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2
brak jest w pełni wykształconych przestrzeni wspólnych, umożliwiających rekreację i wypoczynek
mieszkańcom zabudowy wielorodzinnej
• strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wody (część jednostki)
WYZWANIA
• uporządkowanie systemu parkingowego odpowiednio do możliwości terenowych
• wykształcenie przestrzeni wspólnych umożliwiających rekreację i wypoczynek mieszkańcom
zabudowy wielorodzinnej (integrujących różne grupy wiekowe, ze szczególnym uwzględnieniem
osób starszych)
• wykształcenie systemu ciągów pieszych/rowerowych łączących poszczególne przestrzenie
publiczne i tereny zielone
• połączenie jednostki z System zieleni
KIERUNKI
• strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
• strefa zabudowy usługowej
• strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
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• strefa zieleni urządzonej
• strefa komunikacji
• obszar o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
do 35 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 11 m
25 %
40 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
50 %
20 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

S7 – rejon ul. Olimpijskiej i Sportowej

Źródło: google

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

28 ha
2260
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
budynki mieszkalne wielorodzinne 11 i 5 kondygnacyjne
ulica Olimpijska, ulica Sportowa, Al. Konstytucji 3 Maja

UWARUNKOWANIA
• obiekty wpisane do ewidencji zabytków
• teren jednostki opada w kierunku wschodnim i południowym, a południowa krawędź obszaru
jednostki wchodzi w skład obszarów predysponowane do występowania ruchów masowych
• od strony południowej jednostka przylega do obszaru wskazanego do rewitalizacji
• plany miejscowe na części jednostki
WYZWANIA
• w centrum jednostki, w strefie o funkcji mieszkaniowej konieczne jest zadbanie o estetykę
obiektów usługowych o funkcji handlowej oraz atrakcyjnych ciągów pieszych/ rowerowych
wyposażonych w małą architekturę - łączących tereny zabudowy mieszkaniowej z funkcjami
usługowymi (oświaty, handlu, drobnych usług) oraz z terenami zielonymi (we wschodniej części
jednostki)
• po stronie wschodniej – teren wskazuje się do utworzenia zieleni urządzonej, parku miejskiego (z
zielonymi lokalnymi przestrzeniami publicznymi), połączonego z ciągami pieszymi/rowerowymi w
pozostałej części jednostki; wskazuje się również na konieczność zadbania o estetykę zabudowy
garażowej w tej części obszaru jednostki
• po stronie zachodniej w strefie usług handlu – dopuszcza się wykorzystanie strefy usługowej na
potrzeby stadionu sportowego (obiektów uzupełniających),
• połączenie jednostki z System zieleni
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KIERUNKI
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zieleni urządzonej
strefa komunikacji
WSKAŹNIKI

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
35 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 10 m
25 %
40 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
12 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
20 %
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
12 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
20 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
55 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

S8 - Górne Miasto

Źródło:ajp-edu.pl

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

66 ha
3580
mieszkalnictwo jednorodzinne

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
ul. Chopina i ul. Moniuszki

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•

większość jednostki w granicach układu urbanistycznego wpisanego do ewidencji zabytków
budynki wpisane do ewidencji zabytków
stanowiska archeologiczne
znaczny udział przestrzeni publicznych w granicach jednostki
niewielka ilość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
występują tereny zamknięte
strefa ochrony pośredniej ujęcia wody (część jednostki)
WYZWANIA

•
•
•
•
•

ochrona ekspozycji stanowiącej cenny element krajobrazu miasta
poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej przy ul. Chopina
spójne uzupełnienie zabudowy wzdłuż ul. Kosynierów Gdyńskich
połączenie jednostki z System zieleni
połączenie jednostki z systemem przestrzeni publicznych
KIERUNKI

•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zabudowy śródmiejskiej
strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zieleni urządzonej
strefa komunikacji
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• obszary o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
• strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 10 m
20%
40%

STREFA ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ, WIELORODZINNEJ I USŁUGOWEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy od 9 do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50%
minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20%
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

S9 – rejon ul. Żelaznej

Źródło:gazetalubuska.pl

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

21 ha
490
mieszkalnictwo wielorodzinne

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

tereny otwarte, niezabudowane
ulica Żelazna, Aleja 11 Listopada, Aleja Konstytucji 3
Maja
UWARUNKOWANIA

•
•
•
•
•

znaczna część jednostki pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
budynki wpisane do ewidencji zabytków
obszary predysponowane do wystąpienia ruchów masowych
teren bardzo zróżnicowany morfologicznie – strefa krawędziowa moreny
położenie w granicach obszaru rewitalizacji (część terenu)
WYZWANIA

• ochrona ekspozycji stanowiącej cenny element krajobrazu miasta
• zabezpieczenie terenu przed okresowymi powodziami i podtopieniami wynikającymi ze
znacznych deniwelacji w granicach jednostki
KIERUNKI
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa komunikacji
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WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
20%
40%

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy od 8 do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50%
minimalna powierzchnia biologicznie czynna 25%
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy od 8 do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50%
minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10%
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

SN1 – Słoneczne

Źródło: opracowanie własne
POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

63 ha
5578
mieszkalnictwo wielorodzinne
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
ul. Słoneczna

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nieczynny cmentarz ewangelicki wpisany do gminnej ewidencji zabytków
nieczynny cmentarz żydowski wpisany do rejestru zabytków
strefa krawędziowa moreny
jednostka w części znajduje się w obszarze predysponowanym do występowania ruchów
masowych
pomniki przyrody
Główny Punkt Zasilania
strefa ochronna korytarza linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia
część jednostki pokryta planami miejscowymi
położenie w granicach obszaru rewitalizacji
WYZWANIA

•
•
•
•
•
•
•
•

poprawa standardu istniejącej zabudowy
rewitalizacja osiedla w tym obszarów stanowiących przestrzenie publiczne
połączenie jednostki z Systemem zieleni
zachowanie historycznego cmentarza żydowskiego
poprawę jakości skweru w obszarze cmentarza ewangelickiego
uwzględnienie zróżnicowanej wysokości terenu (różnica poziomów ponad 50 m)
skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych
wykształcenie powiązań pieszych i rowerowych z pozostałymi jednostkami
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KIERUNKI ZAGOSPODARWONIA PRZESTRZENNEGO
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zieleni urządzonej
strefa komunikacji
strefa zabudowy infrastruktury
WSKAŹNIKI

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy:
do 18 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
30 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 5 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
25 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
75 %
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 8 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
40 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
20 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

SN2

Źródło: opracowanie własne

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

23 ha
5580
mieszkalnictwo jednorodzinne

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

zabudowa szeregowa
Al. 11 Listopada, ul. Olimpijska

UWARUNKOWANIA
• obiekty w ewidencji zabytków
• jednostka w części znajduje się w obszarze predysponowanym do występowania ruchów
masowych
• plany miejscowe na części jednostki
• strefa ochronna korytarza linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia
• teren zróżnicowany morfologicznie – strefa krawędziowa moreny
WYZWANIA
•
•
•
•
•

poprawienie jakości i wypracowanie spójnego frontu zabudowy od strony Al. 11 Listopada
połączenie jednostki z System zieleni
uwzględnienie zróżnicowanej wysokości terenu (różnica poziomów ok. 45 m)
skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych
realizacja części układu komunikacyjnego związanego z projektowaną przeprawą mostową
KIERUNKI ROZWOJU

• strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
• strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
• strefa komunikacji
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WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 16 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
40 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 12 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
35 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

SN3 – Zatorze

Źródło: opracowanie własne
POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

20 ha
0
produkcja

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

zabudowa magazynowa
ul. Zatorze – ul. Żeglarska, wiadukt nad linią kolejową

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•

teren znaczący dla wizerunku miasta z uwagi na wnętrza krajobrazowe doliny rzeki Warty
bezpośrednie sąsiedztwo terenów kolejowych (terenów zamkniętych)
teren powojskowy
port jachtowy
obszar szczególnego zagrożenia powodzią (część jednostki)
połączenie komunikacyjne z miastem wyłącznie przez wiadukt nad linią kolejową
część jednostki pokryta planami miejscowymi
WYZWANIA

•
•
•
•
•

wypracowanie estetycznej sylwetki miasta od strony rzeki Warty
połączenie jednostki z system zieleni wzdłuż rzeki Warty
poprawa jakości zabudowy przemysłowej oraz zagospodarowanego terenu
poprawienie skomunikowania jednostki z pozostałą częścią miasta
dopuszczenie lokalizacji w strefie zabudowy rekreacyjnej wodnej stacji paliw
KIERUNKI ROZWOJU

•
•
•
•

strefa zabudowy produkcyjnej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa wód powierzchniowych
strefa kolejowa
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WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
60 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
25 %
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 10 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
45 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
40 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

W1 – Wieprzyce lasy

Źródło: googlemaps

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

156 ha
0
lasy
lasy
ulica Kostrzyńska

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•

lasy pokrywające ponad 90% jednostki (Nadleśnictwo Bogdaniec)
liczne korytarze techniczne infrastruktury technicznej (linia 110 kV, gazociągi, kanalizacja)
fragment nieczynnej linii kolejowej Gorzów Wlkp. – Myślibórz nr 415
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
użytek ekologiczny
WYZWANIA

•
•
•
•

zabezpieczenie terenów pod retencję
zabezpieczenie trenów pod infrastrukturę techniczną
zapewnienie powiązań pieszych i rowerowych
zabezpieczenie terenów związanych z odbudową linii kolejowej Gorzów Wlkp. – Myślibórz nr
415
• skablowanie linii elektroenergetycznych
• włączenie jednostki w System zieleni
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KIERUNKI
• strefa lasów
• strefa kolejowa
• strefa zieleni naturalnej
WSKAŹNIKI
Nie określa się
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

W2 – oczyszczalnia i składowisko

Źródło: Paweł Kosecki PHOTOGRAPHY

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

103 ha
0
Infrastruktura techniczna
zabudowa związana z infrastrukturą
ulica Kostrzyńska

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•

oczyszczalnia ścieków
tereny składowiska odpadów
strefa ochronna korytarzy infrastruktury technicznej
fragment nieczynnej linii kolejowej Gorzów Wlkp. – Myślibórz nr 415
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Gorzowskie Murawy Kseroterminczne (w bezpośrednim sąsiedztwie)
WYZWANIA

•
•
•
•
•
•
•
•

zabezpieczenie terenów pod retencję
zabezpieczenie trenów pod infrastrukturę techniczną
zapewnienie powiązań pieszych i rowerowych
zabezpieczenie terenów związanych z odbudową linii kolejowej Gorzów Wlkp. – Myślibórz nr
415
skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych
zabezpieczenie terenu pod rozwój składowiska
zabezpieczenie stref ochronnych składowiska i oczyszczalni
włączenie jednostki w System zieleni
KIERUNKI

• strefa składowania odpadów
• strefa zabudowy infrastruktury
• strefa komunikacji
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•
•
•
•
•

strefa kolejowa
strefa zabudowy usługowej
strefa lasów
obszary OZE
strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI

STREFA ZABUDOWY INFRASTRUKTURY
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
90%
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
10%
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
90 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
10 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

W3 - Chróścik

Źródło: googlemaps

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

81 ha
100
rola, lasy
zabudowa mieszkaniowa
ul. Małyszyńska

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•

bliskie sąsiedztwo drogi ekspresowej S3
plany miejscowe
sąsiedztwo wysypiska śmieci, strefy przemysłowej i oczyszczalni ścieków
strefa ochronna korytarzy infrastruktury technicznej
WYZWANIA

•
•
•
•
•
•

spójne i harmonijne uzupełnienie istniejącej zabudowy jednorodzinnej
lokalizacja terenów zieleni izolacyjnej
włączenie jednostki w System zieleni
zabezpieczenie terenów pod retencję
skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych
budowa obwodnicy dla zabudowy mieszkaniowej
KIERUNKI

•
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa lasów
strefa zieleni naturalnej
strefa rolnicza
strefa komunikacji
strefa kolejowa
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WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 15 m
25 %
50 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

W4 – Gorzowskie Murawy

Źródło: RDOŚ

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

314 ha
0
lasy
lasy
ulica Dobra

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•

lasy
Rezerwat przyrody „Gorzowskie Murawy”
droga międzynarodowa E65 Malmö (Szwecja) - Chania (Grecja), droga ekspresowa S3
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
infrastruktura techniczna
strzelnica sportowa
WYZWANIA

• utrzymanie funkcji rekreacyjnej
• zabezpieczenie terenu pod dodatkową drogę obsługującą osiedle przy ulicy Dąbroszyńskiej
•
•
•
•
•

(w kierunku do ul. Dobrej) oraz dodatkowej komunikującej Chróścik
zabezpieczenie terenów pod retencję
zabezpieczenie trenów pod infrastrukturę techniczną
poprawa jakości powiązań pieszych i rowerowych z terenami sąsiednimi
włączenie jednostki w system zieleni miasta
nadanie lasom ochronnym funkcji rekreacyjnej
KIERUNKI

•
•
•
•
•

strefa lasów
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zabudowy infrastruktury
strefa komunikacji
strefa zieleni naturalnej
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WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 10 m
20 %
70 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

W5 – rejon ul. Kostrzyńskiej

Źródło: youtub/ memberslaw

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

54 ha
10
usługowo-produkcyjna
usługi
ulica Kostrzyńska (droga wojewódzka nr 132), węzeł
drogi ekspresowej Gorzów Zachód,
UWARUNKOWANIA

•
•
•
•
•
•
•

w części tereny osuwiskowe
droga ekspresowa S3, droga wojewódzka
bezpośrednie sąsiedztwo linii kolejowej 203
fragment nieczynnej linii kolejowej Gorzów Wielkopolski – Myślibórz nr 415
plany miejscowe
użytek ekologiczny
obszar Natura 2000
WYZWANIA

• rozwój zabudowy produkcyjnej i usługowej
• rozwój zabudowy usługowej
• w części północnej w sąsiedztwie rezerwatu Murawy Gorzowskie ograniczenie rozwoju
•
•
•
•
•

zabudowy
zabezpieczenie terenów pod retencję
zapewnienie powiązań pieszych i rowerowych
zabezpieczenie terenów związanych z odbudową linii kolejowej
skablowanie linii elektroenergetycznej
włączenie jednostki w System zieleni

195

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
KIERUNKI
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy produkcyjnej
strefa komunikacji
strefa kolejowa
strefa zieleni naturalnej
strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
60 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
STREFA ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
60 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

W6 - Wieprzyce

Źródło: www.radiogorzow.pl

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

137 ha
1600
mieszkalnictwo jednorodzinne
zabudowa jednorodzinna, wolnostojąca
ul. Kostrzyńska (DW 132), ul. Dobra

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•

droga wojewódzka nr 132 (wjazd do miasta z kierunku zachodniego)
bliskie sąsiedztwo drogi ekspresowej S3
układ ruralistyczny Wieprzyc – owalnica, ujęty w gminnej ewidencji zabytków
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszar Natura 2000 w sąsiedztwie
strefa ochronna cmentarza
WYZWANIA

• spójne i harmonijne uzupełnienie istniejącej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej
• ograniczenie terenów z zabudową produkcyjną, składową i magazynową w kierunku zabudowy
•
•
•
•
•
•

mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługową
zabezpieczenie terenów pod centrum przesiadkowe Wieprzyce (kolej, tramwaj, autobus MZK,
autobus PKS, prywatni przewoźnicy)
zabezpieczenie terenów pod obwodnicę historycznego układu urbanistycznego Wieprzyc w
pobliżu kościoła - (układ ruralistyczny Wieprzyc – owalnica)
zabezpieczenie terenów pod retencję
zapewnienie powiązań pieszych i rowerowych
włączenie jednostki w System zieleni
skomunikowanie z ul. Dobrą przez jednostkę W4
KIERUNKI

• strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
• strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
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•
•
•
•

strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zieleni urządzonej
strefa komunikacji
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ

maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 15 m
30%
40%

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 12 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
30 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
40 %
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
60 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 10 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
20 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
70 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

W7 – rejon ul. Dolnej

Źródło: opracowanie własne

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

88 ha
170
rolnicza
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
ul. Wiśniowa, ul. Dolna

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•

droga ekspresowa S3
bezpośrednie sąsiedztwo linii kolejowej 203
fragment nieczynnej linii kolejowej Gorzów Wielkopolskiej – Myślibórz nr 415
część jednostki pokryta planem miejscowym
obszar szczególnego zagrożenia powodzią (część jednostki)
WYZWANIA

• zabezpieczenie terenów na zielenią izolacyjną oraz retencję
• zapewnienie powiązań pieszych i rowerowych
• zabezpieczenie terenów związanych z odbudową linii kolejowej Gorzów Wlkp. – Myślibórz nr

415
• włączenie jednostki w System zieleni
KIERUNKI
•
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa rolnicza
strefa zieleni naturalnej
strefa komunikacji
strefa kolejowa
obszary OZE
strefa wód powierzchniowych
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WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
12 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
30 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
40 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

W8 – rejon ul. Kostrzyńskiej i Al. 11 Listopada

Źródło: googlemaps

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

64 ha
100
komunikacja
infrastruktura drogowa i klejowa
ulica Kostrzyńska (DW 132), ul. Al. 11 Listopada, linia
tramwajowa, linia kolejowa nr 203,
UWARUNKOWANIA

•
•
•
•
•
•
•
•

droga wojewódzka nr 132
linia kolejowa 203
tereny kolejowe – tereny zamknięte (bocznica kolejowa wzdłuż ul. Al. 11 Listopada)
zajezdnia autobusowa i tramwajowa MZK
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (pomiędzy ulicą ul. Kostrzyńską a linia kolejową 203)
park przy ulicy Kostrzyńskiej
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
obszar szczególnego zagrożenia powodzią (część jednostki)
WYZWANIA

• zakaz zabudowy pomiędzy ul. Kostrzyńską a linia kolejową 203 oraz zapewnienie terenów z

zielenią izolacyjną
• budowa drugiej jezdni ul. Kostrzyńskiej
• zabezpieczenie terenów pod centrum przesiadkowe Wieprzyce oraz P&R (kolej, tramwaj,

autobus MZK, autobus PKS, prywatni przewoźnicy)
• realizacja rampy przeładunkowej (mi.in. kruszywa) przy stacji kolejowej Gorzów Wielkopolski •
•
•
•
•
•
•

Wieprzyce
budowa parkingów P&R oraz P&G (parking dla dworca i centrum miasta)
zapewnienie terenów pod nową przeprawę mostową ul. Olimpijska – ul. Śląska
zapewnienie powiązań pieszych i rowerowych
skablowanie linii elektroenergetycznych
włączenie jednostki w System zieleni
przybliżenie peronów 3 i 4 w kierunku peronów 1 i 2
punkt widokowy nad Wartą w rejonie dworca Gorzów Wielkopolski
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KIERUNKI
•
•
•
•
•
•
•

strefa komunikacji
strefa kolejowa
strefa zabudowy infrastruktury
strefa zabudowy usługowej
strefa zieleni urządzonej
strefa zieleni naturalnej
strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI

STREFA ZABUDOWY INFRASTRUKTURY
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
90 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
10 %
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
60 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

Z1

Źródło: opracowanie własne
POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

129 ha
30
rekreacja

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

ogrody działkowe i rolnictwo
ul. Drozdowa

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•

niewykształcony układ komunikacyjny
wały przeciwpowodziowe i ich strefa ochronna
liczne wody powierzchniowe stojące i płynące
jednostka występuje w obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego
• część jednostki objęta planem miejscowym
• bezpośrednie sąsiedztwo drogi ekspresowej
WYZWANIA
•
•
•
•

stworzenie połączeń z terenem przestrzeni publicznej wzdłuż Kanału Ulgi
stworzenie miejsc rekreacji
skomunikowanie obszaru z pozostałą częścią miasta
ograniczenie uciążliwości hałasowej od strony drogi ekspresowej
KIERUNKI ROZWOJU

•
•
•
•

strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa rolnicza
strefa komunikacji
strefa wód powierzchniowych
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WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
30 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
50 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

Z2 – rejon ul. Kasprzaka

Źródło: opracowanie własne
POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

185 ha
36
usługi i rolnictwo

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

pawilony wystawowo – handlowe, gospodarstwa rolne
ul. Kasprzaka

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ul. Kasprzaka jest drogą wjazdową do miasta
zlokalizowane salony wystawowe wzdłuż drogi krajowej
rozproszona zabudowa siedliskowa
tereny wykorzystywane rolniczo
niewykształcony układ komunikacyjny
bezpośrednie sąsiedztwo terenów zamkniętych – terenów kolejowych
ogrody działkowe
wody powierzchniowe
stanowiska archeologiczne
plan miejscowy
jednostka występuje w obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego
WYZWANIA

• stworzenie atrakcyjnej sylwetki na wjeździe do miasta (atrakcyjne usługi)
• wypracowanie zasad i rozwiązań gospodarki wodami opadowymi
• połączenie komunikacyjne z północną częścią miasta (nowa przeprawa mostowa) oraz z
południową częścią miasta
• wypracowanie relacji przestrzennych pomiędzy terenami rekreacji w sąsiedniej jednostce a
strefą usługową
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KIERUNKI ROZWOJU
•
•
•
•
•

strefa zabudowy produkcyjnej
strefa zabudowy usługowej
strefa komunikacji
obszary o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ

maksymalna wysokość zabudowy
do 25m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
40 %
20 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

Z3 – rejon ul. Koniawskiej

Źródło: google.com

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

88 ha
260
produkcja i usługi
brak jednej dominującej funkcji
ul. Koniawska

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•

tereny zamknie
obiekty wpisane do ewidencji zabytków
na części jednostki obowiązują ustalenia planów miejscowych
ul. Koniawska jako „brama” miasta stanowi istotny element krajobrazu
WYZWANIA

• spójne uzupełnienie zabudowy wzdłuż ul. Koniawskiej
• ochrona sylwety ul. Koniawskiej jako „bramy” miasta (reklamy i ogrodzenia)
• minimalizacja konfliktów funkcjonalnych w granicach strefy peryferyjnej
KIERUNKI
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy produkcyjnej
strefa zabudowy peryferyjnej
strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa komunikacji
strefa wód powierzchniowych
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WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 20 m
80 %
10 %

STREFA ZABUDOWY PERYFERYJNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 14 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
25 %
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 11 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
20 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
50 %
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 14 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
20 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
50 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

Z4 – rejon ul. Kobylogórskiej

Źródło: google

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

132 ha
2170
mieszkalnictwo jednorodzinne, usługi
wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i
usługowa
ul. Koniawska i Kobylogórska

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jednostka sąsiaduje z obszarem Natura 2000
jednostka sąsiaduje z obszarem chronionego krajobrazu
strefy ochronne zabudowy w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego
skomunikowanie z prawobrzeżną częścią miasta mostem przez Kanał Ulgi
strefa ochronna korytarza infrastruktury 110kV
wody powierzchniowe płynące i stojące
obiekty wpisane do ewidencji zabytków
na całym obszarze jednostki obowiązują ustalenia planu miejscowego
południową część terenu jednostki stanowią obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego
• tereny o trudnych uwarunkowaniach lokalnych związanych z wysokim poziomem wód gruntowych
WYZWANIA
• odpowiednie zagospodarowanie obszarów styków funkcji: usługowej/produkcyjnej z przeważającą
w obszarze funkcją mieszkaniową jednorodzinną (w tym poprzez zastosowanie zieleni izolacyjnej)
• uwzględnienie trudnych uwarunkowań lokalnych związanych z wysokim poziomem wód
gruntowych
• zabudowę wzdłuż ul. Koniawskiej i Kobylogórskiej należy kształtować jako spójną po obu stronach
ulicy (jedne z głównych dróg wjazdowych do miasta)
• zabezpieczenie terenów pod centrum przesiadkowe u zbiegu ulic Koniawskiej i Kobylogórskiej
oraz P&R
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• połączenie jednostki z Systemem zieleni
• ochrona niezabudowanych terenów wchodzących w skład Systemu zieleni
• ulica Kobylogórska – jako ciąg łączący Klin Siedlicki i zielone tereny przy Kanale Siedlickim
z zielonymi terenami korytarza ekologicznego (Kanał Ulgi/ rzeka Warta) - zasadne jest
odtworzenie zielonego charakteru ulicy (nasadzenia przyuliczne)
• urządzenie ciągów pieszych/ rowerowych wyposażonych w obiekty małej architektury wzdłuż
Kanału Siedlickiego
• podkreślenie ciągłości ciągów pieszych/rowerowych w obszarze jednostki oraz ich połączenia z
terenami rekreacyjnymi przy Kanale Ulgi i Warcie
• urządzenie terenu w rejonie kwartału przy kamienicy u zbiegu ulic Krótkiej i Kobylogórskiej jako
miejsca rekreacji i integracji mieszkańców
KIERUNKI
•
•
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy produkcyjnej
strefa wód powierzchniowych
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zieleni naturalnej
strefa komunikacji
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 10 m
30 %
45%

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 16 m
60%
25%

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 14 m
70%
20%

STREFA ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 14 m
60%
10%

STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 10 m
50 %
20 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

Z5 - Siedlice

Źródło: google

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

408 ha
1690
mieszkalnictwo jednorodzinne oraz rolnictwo
wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
główną osią komunikacyjną jest ul. Kobylogórska w
północnej części obszaru rozwidlająca się w kierunku
południowym na ulice: Strażacką i Wylotową
UWARUNKOWANIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

jednostka sąsiaduje z obszarem Natura 2000
jednostka sąsiaduje z obszarem chronionego krajobrazu
strefa ochronna korytarza infrastruktury 110kV, 220kV
liczne kanały, rowy i zbiorniki wód powierzchniowych
tereny w większości użytkowane rolniczo, o wysokim poziomie wód gruntowych,
obiekty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków
stanowiska archeologiczne
na całym obszarze jednostki obowiązuje plan miejscowy
większość terenu jednostki stanowią obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego
WYZWANIA

• rozwój terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z uwzględnieniem trudnych
uwarunkowań lokalnych związanych z wysokim poziomem wód gruntowych oraz występowaniem
ryzyka wystąpienia powodzi w przypadku przerwania wału przy jednoczesnym podjęciu działań
przeciwdziałających rozlewaniu się miasta
• właściwe utrzymanie i docelowo rozbudowa systemu melioracji – mogącej obsłużyć tereny
podlegające urbanizacji
• ustalenie zasad gospodarki wodami opadowymi w terenie, uwzględniających istniejący i
planowany stan zagospodarowania terenu
• minimalizacja konfliktów wynikających z sąsiedztwa terenów rolnych i zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (wypracowanie zasad sąsiedztwa)
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• wykształcenie docelowego systemu komunikacji w obszarze, uwzględniającego sukcesywną jego
urbanizację
• budowa połączenia drogowego na kierunku północ południe – lokalizacja wskazana w planie
miejscowym (przedłużenie ul. Deszczowej)
• połączenie jednostki z System zieleni - utrwalenie, wzmocnienie i ochrona tzw. Klinu Siedlice
• wykształcenia ciągu zieleni uzupełnionego o funkcję rekreacji wzdłuż Kanału Siedlickiego
• wypracowanie systemu ciągów pieszych i rowerowych w obszarze
KIERUNKI
•
•
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa rolnicza
strefa wód powierzchniowych
strefa zabudowy infrastruktury
strefa komunikacji
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zieleni naturalnej
strefa cmentarzy
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

maksymalna wysokość zabudowy
do 11 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
30 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
40 %
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do ustalenia w planie miejscowym
maksymalna powierzchnia zabudowy
do ustalenia w planie miejscowym
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
70%
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

Z6 – na południe od S3

Źródło: google

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

288 ha
140
rolnicza, mieszkaniowa jednorodzinna
rola, wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
ul. Sulęcińską, ul. Kasprzaka (DK22), ul. Niwicka

UWARUNKOWANIA
• strefa ochronna korytarza infrastruktury ropociągu „Przyjaźń”
• w obszarze jednostki zlokalizowane są 2 główne drogi o znaczeniu krajowym
i międzynarodowym: na północy droga ekspresowa S3 wraz z węzłem Gorzów Południe oraz
droga DK22 – ul. Kasprzaka (węzeł obu dróg)
• na terenach przyległych do dróg o znaczeniu krajowym występują przekroczenia norm hałasu
• wody powierzchniowe (Kanał Siedlicki, rowy)
• obiekt wpisany do ewidencji zabytków
• stanowiska archeologiczne
• na całym obszarze jednostki obowiązują ustalenia planu miejscowego
• większość terenu jednostki stanowią obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego
• tereny w większości użytkowane rolniczo, o wysokim poziomie wód gruntowych
• w obszarze występują problemy z odprowadzaniem wód opadowych - tereny obsługiwane przez
system rowów odwadniających
• tereny w większości nie uzbrojone – sieci poprowadzone są w rejonach istniejącej zabudowy
mieszkaniowej
• w części obszaru występują udokumentowane złoża kruszywa mineralnego
WYZWANIA
• zagospodarowanie wyznaczonych terenów pod zabudowę z uwzględnieniem trudnych
uwarunkowań lokalnych związanych z wysokim poziomem wód gruntowych, braku sieci
infrastruktury deszczowej oraz występowaniem ryzyka wystąpienia powodzi w przypadku
przerwania wału
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•
•
•
•

podjęcie działań zapewniających w obszarze odpowiednią retencję wód opadowych
zapobieżenie kolizji sąsiedztwa terenów o różnych funkcjach (wypracowanie zasad sąsiedztwa),
połączenie jednostki z System zieleni
zachowanie niezabudowanych terenów wchodzących w skład Systemu zieleni w mieście w obszarze jednostki występują tereny zielone (rola, zieleń), stanowiące część jednego
z gorzowskich klinów zieleni, tzw. Klinu Zakanale
• wzdłuż cieków wodnych należy dążyć do wykształcenia ciągów zieleni uzupełnionych o funkcję
rekreacji (ścieżki, mała architektura)
• wykształcenie i rozbudowa ciągów pieszych i rowerowych w obszarze jednostki oraz ich
połączenia z innymi ciągami pieszo – rowerowymi w obszarze miasta
KIERUNKI
•
•
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy produkcyjnej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zieleni naturalnej
strefa rolnicza
strefa komunikacji
strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 10 m
30%
40%

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
60%
30%

STREFA ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50%
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
10%
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 12 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
20%
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
60%
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OPIS JEDNOSTKI

Z7

OZNACZENIE JEDNOSTKI:

Źródło: skyline.org.pl

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

126 ha
290
rolnictwo
rozproszona zabudowa siedliskowa i mieszkaniowa
ul. Podgórna, ul. Kukułcza i ul. Kręta

UWARUNKOWANIA
• składowa systemu zieleni (element klina zieleni)
• na części jednostki obowiązują ustalenia planu miejscowego
• wysoki poziomie wód gruntowych
WYZWANIA
• ograniczenie lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej do obszarów do tego
predysponowanych
• zapobieganie konfliktom funkcjonalnym na styku terenów o różnym przeznaczeniu
• połączenie jednostki z System zieleni
• ochrona elementów Systemu zieleni, zwłaszcza w sąsiedztwie wód powierzchniowych
• budowa drogi łączącej ul. Kasprzaka i ul. Sulęcińską
KIERUNKI
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy peryferyjnej
strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa komunikacji
obszary OZE
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• strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 16 m
50 %
20 %

STREFA ZABUDOWY PERYFERYJNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 11 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
25 %
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 11 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
20 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
50 %
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 11 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
20 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
60 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

Z8 – rejon ul. Poznańskiej

Źródło: google

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

288 ha
1180
mieszkalnictwo jednorodzinne, rolnictwo
wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
ul. Poznańska

UWARUNKOWANIA
• wody powierzchniowe - od północy obszar przylega na niewielkim odcinku do Kanału Siedlickiego
• linia kolejowa 367 Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski wraz z przystankiem Gorzów Wielkopolski
Zieleniec
• obiekty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków
• stanowiska archeologiczne
• na całym obszarze jednostki obowiązują ustalenia planu miejscowego
• w północno – wschodniej części obszaru jednostki występują obszary narażone na zalanie
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego
• tereny o wysokim poziomie wód gruntowych, obsługiwane w większości przez system rowów
odwadniających
• teren zagospodarowany i uzbrojony w sieci techniczne wyłącznie w rejonie ul. Poznańskiej i dróg
przyległych do tej drogi
• od południa obszar jednostki przylega do drogi ekspresowej S3 (w terenach przyległych do drogi
S3 oraz w mniejszym stopniu do ul. Poznańskiej występują przekroczenia norm hałasu
drogowego)
• obszar przylega od strony północno - wschodniej do terenów zielonych (rola, zieleń),
stanowiących jeden z klinów zieleni, tzw. Klin Siedlice w systemie zieleni w mieście, łączących się z
terenem zespołu pałacowo – parkowego przy ul. Poznańskiej w obszarze jednostki

WYZWANIA
• zagospodarowywanie terenów z uwzględnieniem trudnych uwarunkowań lokalnych związanych z
wysokim poziomem wód gruntowych oraz występowaniem ryzyka wystąpienia powodzi w
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•
•
•
•

•
•
•

przypadku przerwania wału przy jednoczesnym podjęciu działań przeciwdziałających rozlewaniu
się miasta
wzdłuż ulic Poznańskiej i Sulęcińskiej wypracowanie zasad sąsiedztwa w celu ograniczenia
konfliktów pomiędzy funkcją mieszkaniowej oraz usługową
tereny przyległe do ulic Poznańskiej, Sulęcińskiej, drogi ekspresowej S3 oraz do linii kolejowej 367
należy kształtować ze szczególną dbałością estetyczną ponieważ są to drogi wjazdowe do miasta,
kształtują wizerunek miasta
połączenie jednostki z System zieleni w mieście
w obszarze jednostki występują tereny zielone zespołu pałacowo – parkowego przy
ul. Poznańskiej, który łącznie z terenami zielonymi w przylegającej od północy jednostce Z10
(obecnie rola, zieleń) - stanowią jeden z klinów zieleni, tzw. Klin Siedlice w systemie zieleni w
mieście - tereny te należy chronić przed zabudową; zaleca się utrwalenie i wzmocnienie roli tego
klinu poprzez nasadzenia zieleni wysokiej; w obszarze tym zasadne jest wspólne urządzenie
zieleni połączonej z funkcją rekreacyjną/ badawczą/ ogrodnictwo
wzdłuż rowu należy dążyć do wykształcenia ciągu zieleni uzupełnionego o funkcję rekreacji
na terenie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego (ob. Zespół Szkół Ogrodniczych) przy ul.
Poznańskiej, należy dążyć do wytworzenia przestrzeni publicznej,
na terenie w rejonie przystanku kolejowego Gorzów Wielkopolski Zieleniec należy wykształcić
reprezentacyjną i przyjazną podróżnym przestrzeń publiczną odpowiednią dla takiej funkcji
KIERUNKI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa komunikacji
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zieleni urządzonej
strefa zieleni naturalnej
strefa lasów
strefa rolnicza
strefa cmentarzy
strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 11 m
30 %
50 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 11 m
40 %
35 %

STREFA ZABUDOWY REKREACYNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 14 m
5%
80 %

OPIS JEDNOSTKI
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OZNACZENIE JEDNOSTKI:

Z9 – rejon ul. Sulęcińskiej

Źródło: opracowanie własne
POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:

164 ha
751
mieszkalnictwo jednorodzinne

DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa
ul. Sulęcińska

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•

bezpośrednie sąsiedztwo drogi ekspresowej S3
obiekty wpisane do ewidencji zabytków
stanowiska archeologiczne
złoża kruszywa mineralnego
grunty leśne prywatne oraz miejskie
część jednostki występuje w obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego
• strefy ochronne korytarza infrastruktury technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej
110 kV oraz ropociąg „Przyjaźń”
• część jednostki w granicach planów miejscowych
WYZWANIA
•
•
•
•
•
•
•

stworzenie połączeń jednostki z System zieleni
zabezpieczenie zabudowy przed podtopieniem
zabezpieczenie terenów mieszkaniowych przed hałasem
zagospodarowanie terenów zielonych i terenów rekreacji
rozwój infrastruktury technicznej i układu komunikacyjnego
zapewnienie rozwijającej się funkcji mieszkaniowej towarzyszących funkcji usługowych
ograniczenie uciążliwości wynikających z zagospodarowania terenów sąsiedniej gminy
KIERUNKI ROZWOJU

• strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
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•
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zieleni naturalnej
strefa rolnicza
strefa lasów
strefa komunikacji
strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 11 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
30 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
50 %
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 15 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
20 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
30 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

Z10 – zielony klin Siedlice

Źródło: google.pl/maps

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

189 ha
1690
rolnictwo
zieleń
teren położony jest pomiędzy zabudową zlokalizowaną
wzdłuż ul. Strażackiej a zabudową wzdłuż ul. Poznańskiej

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•

zbiorniki wód powierzchniowych stojących i płynących
stanowiska archeologiczne
na całym obszarze jednostki obowiązują ustalenia planu miejscowego
większość terenu jednostki stanowią obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego
• istotne elementy systemu zieleni miasta
• tereny użytkowane rolniczo, o wysokim poziomie wód gruntowych, obsługiwane przez system
rowów odwadniających
• strefa ochronna korytarza infrastruktury 110kV, 220kV
WYZWANIA
• wykształcenie centrum osiedlowego
• kontrolowanie i docelowo, rozbudowa systemu melioracji – mogącej obsłużyć tereny przyległe do
obszaru jednostki podlegające urbanizacji
• ustalenie zasad gospodarki wodami opadowymi w terenie, uwzględniającymi stan istniejący i
planowany uzbrojenia terenu
• minimalizacja konfliktów funkcjonalnych na granicy terenów rolniczych i zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
• wykształcenie docelowego systemu komunikacji w obszarze - budowa połączenia drogowego na
kierunku północ południe
• połączenie jednostki z Systemem zieleni utrwalenie, wzmocnienie i ochrona klinów zieleni
• wykształcenie ciągu zieleni uzupełnionego o funkcję rekreacji wzdłuż Kanału Siedlickiego
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• w obszarze terenu zielonego, pełniącego obecnie funkcję rolną, zlokalizowanego pomiędzy
zabudową wzdłuż ul. Strażackiej a zabudową w rejonie ul. Koniawskiej – zasadne jest wspólne
zagospodarowanie i urządzenie: zieleń połączona z funkcją rekreacyjną/badawczą/ogrodnictwem/
rolnictwem miejskim
• wypracowanie systemu ciągów pieszych i rowerowych
• wzdłuż rowu należy dążyć do wykształcenia ciągu zieleni uzupełnionego o funkcję rekreacji
• przy zagospodarowywaniu terenów zielonych wskazane jest lokalizowanie niewielkich
zbiorników wodnych (hodowlanych, rekreacyjnych) pełniących również funkcję retencyjną
KIERUNKI
•
•
•
•

strefa zabudowy usługowej
strefa zieleni urządzonej
strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ

maksymalna wysokość zabudowy
do 16 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
50 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
25 %
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
do 10 m
maksymalna powierzchnia zabudowy
20 %
minimalna powierzchnia biologicznie czynna
60 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

ZM1

Źródło: własne, widok na Kanał Ulgi

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

683 ha
0
zieleń naturalna
tereny rolnicze - pola, łąki i pastwiska
brak rozwiniętego układu komunikacyjnego

UWARUNKOWANIA
• obszar doliny rzeki Warty - teren znaczący dla wizerunku miasta z uwagi na wnętrza
krajobrazowe doliny rzeki Warty
• fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu
• fragment Obszaru Natura 2000
• korytarze ekologiczne
• obszar szczególnego zagrożenia powodzią (cześć jednostki)
• tereny wałów przeciwpowodziowych
• strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody (cześć jednostki)
• strefa ochrony pośredniej ucięcia wody (cześć jednostki)
• schronisko dla zwierząt
• tereny zamknięte – tereny kolejowe
• strefy ochronne korytarzy infrastruktury
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na części jednostki
WYZWANIA
• promowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych
• rozwój infrastruktury dla turystyki pieszej i rowerowej
• wykorzystanie ciągów widokowych jako trasy spacerowo-rowerowej z miejscami do
odpoczynku
• wykorzystanie Kanału Ulgi jako miejsca sportu i rekreacji, np. jako tor regatowy z
wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą
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• zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i zagospodarowania nadbrzeża dla żeglownego
charakteru rzeki Warty
• lokalizacja nowego mostu drogowego
• rezerwa terenowa pod multimodalny port rzeczny
• połączenie jednostki z Systemem zieleni w mieście i Systemem przestrzeni publicznych
• skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych
KIERUNKI
•
•
•
•

strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zieleni naturalnej
strefa rolnicza
strefa wód powierzchniowych
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ

maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
25 %
40 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

ZM2 – Zamoście Zachód

Źródło: własne, ul. Śląska

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

143 ha
5600
mieszkalnictwo
- zwarta zabudowa mieszkaniowa pierzejowa
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
- zabudowa usługowa
ul. Śląska, ul. Fabryczna

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

teren znaczący dla wizerunku miasta z uwagi na ciągi widokowe i osie widokowe
północny fragment jednostki położony w granicach obszaru rewitalizacji
historyczny układ urbanistyczny Zamościa – wpisany do rejestru zabytków
obiekt wpisany do rejestru zabytków
obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków
stadion żużlowy jako dominanta krajobrazowa współczesna
pomnik przyrody
stanowiska archeologiczne
strefa ochronna korytarza infrastruktury
obszar szczególnego zagrożenia powodzią (cześć jednostki)
od strony południowej – znaczny obszar narażony na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego
WYZWANIA

•
•
•
•
•

rewitalizacja starej zabudowy mieszkaniowej
rewitalizacja istniejących i wypracowanie nowych przestrzeni publicznych
wytworzenie atrakcyjnego terenu do rekreacji w rejonie dawnego portu rzecznego
uporządkowanie zabudowy wewnątrz strefy peryferyjnej
połączenie jednostki z Systemem zieleni w mieście i Systemem przestrzeni publicznych
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KIERUNKI
•
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy peryferyjnej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa wód powierzchniowych
strefa komunikacji
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ

maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 20 m
50 %
50 %

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
35 %
50 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

od 9 do 17 m
50 %
20 %

STREFA ZABUDOWY PERYFERYJNEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
30 %
20 %

STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 12 m
30 %
50 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

ZM3 - Centrum Zamościa

Źródło: Marta Danielak

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

62 ha
1500
mieszkalnictwo wielorodzinne oraz usługi (w tym
wielkopowierzchniowe)
zwarta zabudowa mieszkaniowa pierzejowa,
zabudowa usługowa, w tym wielkopowierzchniowa
ul. Wawrzyniaka oraz ul. Przemysłowa

UWARUNKOWANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

teren znaczący dla wizerunku miasta z uwagi na ciągi widokowe i osie widokowe
położenie w granicach obszaru rewitalizacji
obiekty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków
pomniki przyrody
stanowiska archeologiczne
znaczny udział obszarów przestrzeni publicznych w granicach jednostki
obszar szczególnego zagrożenia powodzią (część jednostki)
od strony południowej - obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
wału przeciwpowodziowego
tereny zamknięte – tereny kolejowe
linia kolejowa wraz z przystankiem kolejowym Gorzów Wielkopolski Zamoście
strefa ochronna korytarza infrastruktury
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na części jednostki
WYZWANIA

• przeprowadzenie zmian funkcjonalnych w rejonie Spichlerza i mostu kolejowego, a także
ukształtowanie strefy zabudowy śródmiejskiej
• wprowadzenie społecznego budownictwa czynszowego (TBS)
• spójne i harmonijne uzupełnienie historycznej zabudowy pierzejowej
• przeprowadzenie przekształceń własnościowych umożliwiających działania przestrzenne –
realizacja miejskiej polityki gospodarki nieruchomościami
• rewitalizacja i podniesienie standardu istniejących przestrzeni publicznych
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• wypracowanie nowych przestrzeni publicznych
• zrealizowanie mostu drogowego lub kładki pieszo-rowerowej łączącej prawy i lewy brzeg rzeki
Warty
• połączenie jednostki z Systemem zieleni w mieście i Systemem przestrzeni publicznych
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

strefa zabudowy śródmiejskiej
strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa zabudowy infrastruktury
strefa zieleni urządzonej
strefa komunikacji
strefa kolejowa
obszar o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ

minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

od 12 do 20 m
50 %
30 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 17 m
50 %
20 %

STREFA ZABUDOWY INFRASTRUKTURY
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 10 m
40 %
30 %

STREFA ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

od 9 do 20 m
50 %
20 %

STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 15 m
30 %
50 %

228

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

ZM4 – Zamoście Wschód

Źródło: własne, ul. Grobla

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

24 ha
550
mieszkalnictwo wielorodzinne oraz usługi
zabudowa mieszkaniowa pierzejowa
rozproszona zabudowa usług oraz składy
- od strony zachodniej ul. Grobla, a od wschodniej
Trasa Nadwarciańska
- wewnątrz jednostki układ komunikacyjny budują
ul. Zielona i Wał Okrężny
UWARUNKOWANIA

• teren znaczący dla wizerunku miasta z uwagi na ciągi widokowe i osie widokowe z przeciwnego
brzegu rzeki Warty
• położenie w granicach obszaru rewitalizacji
• obiekty wpisane do rejestru zabytków
• obiekty wpisane do ewidencji zabytków
• pomnik przyrody
• stanowisko archeologiczne
• obszar szczególnego zagrożenia powodzią (część jednostki)
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na części jednostki
WYZWANIA
•
•
•
•
•

spójne i harmonijne uzupełnienie istniejącej zabudowy pierzejowej
zrealizowanie kładki pieszo-rowerowej łączącej prawy i lewy brzeg rzeki
przeprowadzenie zmian funkcjonalnych i ukształtowanie strefy zabudowy śródmiejskiej
rewitalizacja starej zabudowy mieszkaniowej
rewitalizacja istniejących i wypracowanie nowych przestrzeni publicznych, m.in. nadwodnych
przestrzeni publicznych, jak również w pasach drogowych, o wysokiej jakości, służących
budowaniu wspólnoty
• wprowadzenie ekranów akustycznych przy Trasie Nadwarciańskiej
• połączenie jednostki z Systemem zieleni w mieście i Systemem przestrzeni publicznych
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
•
•
•
•
•

strefa zabudowy śródmiejskiej
strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa komunikacji
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ

minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

od 9 m do 20 m
70 %
25 %

STREFA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
minimalna/maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

od 12 m do 20 m
50 %
30 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 20 m
75 %
25 %

STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 10 m
10 %
80 %
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OPIS JEDNOSTKI
OZNACZENIE JEDNOSTKI:

ZM5

Źródło: własne, widok na Wał Okrężny
oraz na Gorzowski Port Zimowy

POWIERZCHNIA:
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
DOMINUJĄCA FUNKCJA:
DOMINUJĄCA FORMA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
PODSTAWOWE ELEMENTY UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO:

28 ha
140
usługi oraz składy
rozproszona zabudowa usług oraz składy
zabudowa przemysłowa
- od strony zachodniej Trasa Nadwarciańska, a od
strony wschodniej Wał Okrężny
- wewnątrz jednostki układ komunikacyjny budują: ul.
Zielona i ul. Owcza
UWARUNKOWANIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

teren znaczący dla wizerunku miasta z uwagi na ciągi widokowe i osie widokowe
położenie w granicach obszaru rewitalizacji
Gorzowski Port Zimowy
fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu
fragment Obszaru Natura 2000
obiekt wpisany do rejestru zabytków
obiekt wpisany do ewidencji zabytków
pomnik przyrody
obszar szczególnego zagrożenia powodzią (część jednostki)
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na części jednostki
WYZWANIA

• przeprowadzenie zmian funkcjonalnych i ukształtowanie strefy zabudowy usługowej
• wykorzystanie Gorzowskiego Portu Zimowego dla celów rekreacyjno-turystycznych wraz ze
stworzeniem przestrzeni rekreacyjnej wysokiej jakości
• rewitalizacja i wypracowanie nowych przestrzeni publicznych, w tym również w pasach
drogowych
• rewitalizacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej
• połączenie jednostki z Systemem zieleni w mieście i Systemem przestrzeni publicznych
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
•
•
•
•
•

strefa zabudowy peryferyjnej
strefa zabudowy usługowej
strefa zabudowy rekreacyjnej i usługowej
strefa wód powierzchniowych
strefa komunikacji
WSKAŹNIKI
STREFA ZABUDOWY PERYFERYJNEJ

maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 17 m
60 %
25 %

STREFA ZABUDOWY USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 17 m
50 %
20 %

STREFA ZABUDOWY REKREACYJNEJ I USŁUGOWEJ
maksymalna wysokość zabudowy
maksymalna powierzchnia zabudowy
minimalna powierzchnia biologicznie czynna

do 10 m
10 %
80 %
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VI.

SYNTEZA I UZASADNIENIE

1. SYNTEZA
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gorzowa
Wielkopolskiego, nazywane w skrócie Studium, to dokument określający politykę przestrzenną,
opracowywany dla całego obszaru miasta.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa rolę, procedurę
opracowywania oraz elementy składowe Studium. Choć nie jest ono aktem prawa miejscowego to jego
ustalenia są istotne dla społeczeństwa, gdyż wskazują ogólne kierunki rozwoju poszczególnych stref
funkcjonalno – przestrzennych, jak również zasady, które muszą być spełnione w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Do prac nad obecnym Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gorzowa Wielkopolskiego
przystąpiono uchwałą nr
LXXII/786/2014 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
Zakres partycypacji społecznej przy kształtowaniu tego dokumentu został znacznie
rozszerzony. Na etapie składania wniosków do projektu odbyły się konsultacje z mieszkańcami
dotyczące przestrzeni wspólnych a gorzowianie złożyli 119 wniosków w których wyrazili swoje
oczekiwania co do przygotowywanego opracowania. Z kolei etap wyłożenia projektu do publicznego
wglądu został poprzedzony cyklem 10 spotkań organizowanych dla mieszkańców w różnych częściach
miasta, forami tematycznymi prezentującymi wybrane polityki projektu oraz kampanią w mediach.
Studium koncentruje się na uwarunkowaniach wynikających z diagnozy stanu struktury
funkcjonalno - przestrzennej oraz wytycznych rozwoju w postaci kierunków zagospodarowania,
uwzględniających wyniki bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Na strukturę funkcjonalno-przestrzenną składają się: dzielnice urbanistyczne i jednostki
urbanistyczne. Gorzów Wielkopolski podzielony jest przestrzennie na 4 dzielnice urbanistyczne.
Centralną część miasta, wokół historycznego rdzenia, zajmuje „Śródmieście” (Stare Miasto i Nowe
Miasto), które wyróżnia się wyraźnie wśród innych dzielnic rodzajem i intensywnością zabudowy,
gęstością sieci ulicznej i linii transportu publicznego. Na jego obszarze znajduje się największa liczba
miejsc i obiektów istotnych dla całego miasta. Pozostałe dzielnice to „Zawarcie” (Zamoście i Zakanale),
„Dzielnica Północna” (Górczyn, Manhattan, Zacisze, Dolinki) i „Dzielnica Zachodnia” (Staszica, Piaski,
Słoneczne, Wieprzyce, Europejskie).
Na potrzeby Studium miasto podzielone zostało również na 64 jednostki urbanistyczne, a
podział ten ma wpływać na zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami ogólnomiejskimi a
wynikającymi z kontekstu lokalnego. Jednostki urbanistyczne pozwalają zachować indywidualne cechy
poszczególnych obszarów miasta i uwzględnić potrzeby lokalne w ramach dokumentu obejmującego
swoim zakresem całe miasto. Łatwość dotarcia do informacji ma być zapewniona dzięki
internetowemu dostępowi do elektronicznej, przestrzennej bazy danych oraz indywidualnym kartom
jednostek urbanistycznych. Zbiór danych zawartych dla każdej jednostki stanowi kompendium
uwarunkowań i wyzwań dla ich rozwoju oraz odnosi do poszczególnych dziedzin polityki przestrzennej,
będących częścią ogólnomiejskiej polityki przestrzennej.
W Studium zarysowana została wizja kierunków rozwoju miasta w kontekście polityki
przestrzennej. Działania te powinny być spójne ze Strategią rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego,
Gminnym Planem Rewitalizacji oraz programami regionalnymi (PZPWL oraz Strategią Rozwoju
Województwa Lubuskiego) a realizacja polityki wynikać z wieloletnich planów inwestycyjnych.
Po raz pierwszy w Studium pojawiło się zagadnienie Systemu zieleni pozwalające na
kompleksowe potraktowanie wszystkich biotycznych elementów tworzących miasto. Szczegółowo
opisane zostały te elementy w opracowaniu ekofizjograficznym. Na potrzeby analiz związanych z
systemami komunikacji zostało sporządzone Studium komunikacyjne Gorzowa Wielkopolskiego.
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2. UZASADNIENIE
Konieczność zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
wynika przede wszystkim z potrzeby ponownego zdefiniowania podstawowych założeń dotyczących
polityki przestrzennej Gorzowa Wielkopolskiego. Przyczyny dla takiego działania mają charakter
formalny – zmiany prawa, wnioski mieszkańców i instytucji, ocena aktualności studium czy bilans
terenów zabudowanych, jak i są wynikiem przemian cywilizacyjnych jakie miały miejsce w przeciągu
ostatnich 20 lat. Wejście do Unii Europejskiej i otwarcie granic, globalizacja, zmiany demograficzne,
postęp technologiczny, zmiany stylu życia, cyfryzacja, kongestia, suburbanizacja czy zmiany
klimatyczne to tylko wybrane zagadnienia które w pierwszych dekadach XXI wieku kształtowały nasze
miasto i będą miały na nie wpływ przez kolejne lata.
Jak wskazano na wstępie podstawowym założeniem rozwoju przestrzennego miasta jest
zrównoważony rozwój, ochrona ładu przestrzennego oraz wykorzystanie potencjału mieszkańców
miasta. Odwołując się do prawnych definicji dwóch pierwszych założeń:
• ład przestrzenny − to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjnoestetyczne; natomiast
• zrównoważony rozwój − to taki rozwój społeczno - gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń, przy
czym ideę zrównoważonego rozwoju trafnie oddaje zdanie z Raportu Światowej Komisji ds.
Środowiska i Rozwoju z 1987 r. Nasza wspólna przyszłość „zrównoważony rozwój to taki
rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans
przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.
Nowa edycja studium i kierunki w nim zawarte, pozwolą w elastyczny sposób kształtować
rozwój przestrzenny Gorzowa Wielkopolskiego z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych i
regionalnych. Studium jest elementem wzmacniającym i spajającym społeczeństwo obywatelskie,
powinno uwzględniać oczekiwania mieszkańców i umożliwić realizację zadań zarysowanych w formie
wizji rozwoju przestrzennego (Rozdział III studium).
Najistotniejsze cele jakie studium powinno pomóc zrealizować to:
• odtworzenie i ponowne zdefiniowanie centrum miasta (jego formy oraz zadań)
• ograniczenie rozlewania się zabudowy (suburbanizacji) na terenach peryferyjnych
• aktualizacja systemu komunikacyjnego miasta i zmiana przyzwyczajeń transportowych
mieszkańców
• minimalizacja potencjalnych konfliktów przestrzennych
• wykreowanie i ochrona spójnego systemu zieleni miasta
• poprawa jakości przestrzeni publicznych
• powiększenie kapitału społecznego (poprzez realny udział mieszkańców w procesie tworzenia
studium oraz zwiększenie ich świadomości o zagadnieniach i relacjach przestrzennych).
Należy pamiętać iż realizacja wszystkich założeń Studium następuje wyłączenie poprzez ustalenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dlatego należy dążyć do dalszego zwiększania
pokrycia miasta planami miejscowymi i aktualizacji dokumentów niespójnych ze Studium.
Na etapie opracowywania planów miejscowych, przy zachowaniu zgodności z kierunkami
wskazanymi w Studium, wypracowane zostaną szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia oraz
zasad zabudowy i zagospodarowania terenów będące wynikiem ponownej analizy
lokalnych uwarunkowań oraz zgłaszanych potrzeb, korzystając z wachlarza funkcji dopuszczonych dla
poszczególnych stref.
235

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gorzowa Wielkopolskiego
Spis tabel
Tabela 1. Prognoza liczby ludności Gorzowa Wielkopolskiego w perspektywie 30-to letniej .............. 49
Tabela 2. Liczba ludności w gminach sąsiednich ................................................................................... 49
Tabela 3. Liczba ludności w Gorzowie Wielkopolskim i pozostałych gminach MOF ............................. 50
Tabela 4. Struktura ludności według wieku i płci w 2017 r. .................................................................. 51
Tabela 5. Powierzchnia terenów, dla których kierunkiem rozwoju jest funkcja mieszkaniowa ........... 53
Tabela 6. Chłonność brutto terenów na których dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa ............. 54
Tabela 7. Założenia kierunkowe dla poszczególnych stref zagospodarowania .................................... 64
Tabela 8. Spis kart jednostek urbanistycznych.................................................................................... 104
Spis rycin
Ryc. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej .............................................................................................. 12
Ryc. 2. Tereny zabudowy produkcyjnej ................................................................................................. 13
Ryc. 3. Tereny zabudowy usługowej ..................................................................................................... 15
Ryc. 4. Jednostki urbanistyczne ............................................................................................................. 18
Ryc. 5. Tereny zieleni ............................................................................................................................. 20
Ryc. 6. Struktura użytkowania terenów ................................................................................................ 21
Ryc. 7. System przyrodniczy .................................................................................................................. 29
Ryc. 8. Zagrożenie powodziowe ............................................................................................................ 35
Ryc. 9. Schemat działania zjawiska „czarnej dziury” kongestii.............................................................. 39
Ryc. 10. Dojazdy do pracy...................................................................................................................... 40
Ryc. 11. Sieć wodociągowa.................................................................................................................... 41
Ryc. 12. Sieć kanalizacji sanitarnej ........................................................................................................ 42
Ryc. 13. Sieć gazowa .............................................................................................................................. 45
Ryc. 14. Sieć ciepłownicza ..................................................................................................................... 46
Ryc. 15. Saldo migracji ogółem.............................................................................................................. 51
Ryc. 16. Tereny mieszkaniowe o zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz objęte planami
miejscowymi umożliwiającymi lokalizację zabudowy mieszkaniowej .................................................. 53
Ryc. 17. Pierścieniowo-klinowy model zieleni miasta Gorzów Wielkopolski ........................................ 76
Ryc. 18. Powiązanie Systemu z zewnętrznymi formami przyrody chronionej i korytarzami
ekologicznymi ........................................................................................................................................ 77
Ryc. 19. Główne przestrzenie publiczne związane z układem wodnym ............................................... 81
Ryc. 20. Główne przestrzenie publiczne o charakterze miejskim w centrum miasta ........................... 82
Ryc. 21. Miejsca predysponowane do wykształcenia lokalnych przestrzeni publicznych (katalog
otwarty) ................................................................................................................................................. 84
Ryc. 22. System zieleni miejskiej wraz z systemem przestrzeni publicznych - powiązania................... 85
Ryc. 23. Założenia kierunkowe dla systemu komunikacji ..................................................................... 90

236

