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1094 
 

UCHWAŁA NR XIV/205/2007 
RADY MIASTA GORZOWA WLKP. 

 

z dnia 27 czerwca 2007r. 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie 
ulicy Owocowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVIII/200/2003 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2003r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulicy Owocowej Rada 
Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.  
w rejonie ulicy Owocowej, po stwierdzeniu zgod-
ności przyjętych rozwiązań z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Gorzowa Wlkp.  

2. Plan obejmuje obszar położony w rejonie  
ul. Owocowej, oznaczony na załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali 1: 1000; 

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu miej-
scowego; 

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie miejscowym in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy. 

4. Przedmiotem planu miejscowego jest prze-
znaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną z usługami typu nieuciążliwego, usłu-
gową, uprawy rolne, leśne, zieleń, zbiorniki i cieki 
wodne. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć ry-
sunek planu stanowiący załącznik Nr 1 do ni-
niejszej uchwały; 

3) granicach planu – należy przez to rozumieć 
linię ograniczającą obszar planu; 

4) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozu-
mieć funkcje przypisane do terenu wyznaczo-
nego liniami rozgraniczającymi; 

5) dopuszczalnym poziomie hałasu i drgań – na-
leży przez to rozumieć dopuszczalne poziomy 
hałasu w środowisku określone w rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska w sprawie do-
puszczalnych poziomów hałasu i w innych 
przepisach szczególnych; 

6) przestrzeni publicznej – definicja wg ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym; 

7) terenie – należy przez to rozumieć fragment 
planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi 
i oznaczony symbolem; 

8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu zajętą przez budy-
nek w stanie wykończonym, określony w Pol-
skiej Normie i w innych przepisach szczegól-
nych; 





 

 

 
 


