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1999 
 

UCHWAŁA NR LXXVII/960/2006 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 
z dnia 25 października 2006r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.  

w rejonie ul. Mironickiej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(j. t. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), uchwala się co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Zgodnie z uchwałą XL/431/2004 Rady Mia-
sta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2004 roku  
w sprawie przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ul. Mironickiej, 
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, 
uchwalonego uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Mia-
sta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003 roku, 
zmienionego uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 ro-
ku, uchwala się w granicach przedstawionych na 
rysunku planu, miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
w rejonie ul. Mironickiej zwany dalej planem.  

§ 2. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-
łącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 
w rejonie ul. Mironickiej, stanowiące załącznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 3. Następujące określenia stosowane w uchwa-
le oznaczają: 

1) teren – działka, część działki lub zespół działek 
ograniczony liniami rozgraniczającymi i ozna-
czony symbolem, dla którego ustala się prze-
znaczenie i zasady zagospodarowania; 

2) teren zabudowany – obszar zajęty przez bu-
dynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym 
obrysem ścian przyziemia; 
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