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d) zadania w za—resie realizac–i sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, o —tórych 
mowa w pkt 1 lit. b i c finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cie—ów, ze `rod—ów 
wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju 

i modernizac–i urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych, a ta—we ”rzez budwet miasta lub na 

podstawie umów z innymi podmiotami. 
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UCHWAIA NR LV/660/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru Rokosowo PoJudnie - Śzierwęcin w Koszalinie. 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ I 
USTALśNIA WSTĘPNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XIX/292/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 ”audzierni—a 
2004 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru Ro—osowo PoJudnie - Śzierwęcin, stwierdza–ąc zgodno`ć ”ro–e—tu ”lanu ze Studium uwarun-

—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Koszalina (uchwaJa Nr XXXV/357/97 Rady 

Miejskiej w Koszalinie z dnia 5 wrze`nia 1997 r., zmieniona uchwaJą Nr XXV/373/2005 Rady Miejskiej 

w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2005 r.), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru Ro—osowo PoJudnie - Śzierwęcin w Koszalinie, zwany dalej ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje obszar 494,7494 ha oznaczony na zaJączni—u graficznym nr 1. 

3. Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny: zabudowy miesz—aniowe–, usJug, zieleni, ogrodów dziaJ—o-

wych, wód ”owierzchniowych `ródlądowych, —olei, zgru”owaL garawy indywidualnych, —omunikacji au-

tobusowe–, ciągów —omunikacyjnych i infrastruktury technicznej. 

4. Integralną czę`ć uchwaJy stanowią: 

1) zaJączni— nr 1 - rysunek planu w skali 1: 2000; 

2) zaJączni— nr 2 - wyrys ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego mia-

sta Koszalina; 

3) zaJączni— nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

stru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania; 

4) zaJączni— nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

§ 2. Ustalenia ”lanu s—Jada–ą się z: 

1) ustaleL wstę”nych, zawartych w rozdziale I; 

2) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale II; 

3) ustaleL szczegóJowych, dla wyznaczonych w ”lanie terenów elementarnych, zawartych w rozdziale III; 

4) ”rze”isów —oLcowych, zawartych w rozdziale IV. 

§ 3. Śla —awdego terenu elementarnego s”recyzowano ustalenia szczegóJowe w nastę”u–ącym u—Jadzie: 

1) przeznaczenie terenu; 
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2) zagospodarowanie terenu i —sztaJtowanie zabudowy; 
3) zasady i warun—i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
4) ustalenia komunikacyjne; 

5) ustalenia w za—resie ochrony `rodowis—a ”rzyrodniczego i kulturowego; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej. 

§ 4. Ile—roć w uchwale jest mowa o: 

1) terenie elementarnym - rozumie się ”rzez to teren wyznaczony liniami rozgranicza–ącymi i oznaczony 

indywidualnym symbolem cyfrowo-literowym, o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania okre-

`lonych w ustaleniach ogólnych i szczegóJowych ”lanu; 
2) liniach rozgranicza–ących - rozumie się ”rzez to linie rozgranicza–ące tereny elementarne; 

3) mowliwych liniach ”odziaJu wewnętrznego - rozumie się ”rzez to zaznaczone na rysun—u ”lanu ”rze-

rywane linie wydzieleL dziaJe— budowlanych z terenu elementarnego, nie wy—lucza–ące innych ”odzia-

Jów zgodnych z ustaleniami planu; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie się ”rzez to linię wyznaczoną na rysun—u ”lanu oraz o—re-

`loną w ustaleniach szczegóJowych, —tóra ogranicza obszar usytuowania budyn—ów i budowli 

w obrysie zewnętrznym `cian na dziaJ—ach, z wyJączeniem urządzeL infrastruktury technicznej, urzą-
dzeL budowlanych, obie—tów maJe– archite—tury, ”rzy czym: 

a) nie”rze—raczalne linie nie dotyczą ”odziemnych czę`ci budyn—ów, zna–du–ących się caJ—owicie 
”oniwe– ”oziomu urządzonego terenu; 

b) do”uszcza się wysunięcie ”oza tę linię: 
ｦ o—a”ów na odlegJo`ć nie wię—szą niw 80 cm, 

ｦ bal—onów, tarasów, schodów zewnętrznych na odlegJo`ć nie wię—szą niw 150 cm, 

ｦ wy—uszy na odlegJo`ć nie wię—szą niw 50 cm, 

 z zastrzeweniem, we caJ—owita ”owierzchnia ich elewac–i mowe stanowić nie więce– niw 30% ”o-

wierzchni elewac–i budyn—u, na —tóre– się –e lo—alizu–e; 
5) wyso—o`ci obie—tu - rozumie się ”rzez to odlegJo`ć od ”oziomu terenu ”rzy na–niwe– ”oJowonym wej-

`ciu do budyn—u lub od na–niwszego ”oziomu terenu przy pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku 

do górne– ”Jaszczyzny stro”u bądu na–wywe– ”oJowone– —rawędzi stro”odachu nad na–wywszą —ondy-

gnac–ą uwyt—ową, Jącznie z grubo`cią izolac–i cie”lne– i warstwy –ą osJania–ące–, albo do na–wywe– ”oJo-

wone– górne– ”owierzchni innego ”rze—rycia; 
6) powierzchni zabudowy - rozumie się ”rzez to ”owierzchnię terenu za–ętą ”rzez budyne— w stanie wy-

—oLczonymŁ Powierzchnia zabudowy –est wyznaczona ”rzez rzut ”ionowy zewnętrznych —rawędzi 
budyn—u na ”owierzchnię terenuŁ Śo ”owierzchni zabudowy nie wlicza się: 

ｦ ”owierzchni obie—tów budowlanych ani ich czę`ci nie wysta–ących ”onad ”owierzchnię terenu, 
ｦ powierzchni elementów drugorzędnych, n”Ł schodów zewnętrznych, dasz—ów, markiz, wy-

stę”ów dachowych, o`wietlenia zewnętrznego, 
ｦ powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy). 

7) obsJudze techniczno-gospodarczej - rozumie się ”rzez to obsJugę za”ewnia–ącą uwyt—owanie obie—tu 

i związanego z nim terenu zgodnie przeznaczeniem, jednak nie mieszczącą się w `ci`le rozumianym 

zakresie tego przeznaczenia; w szczególno`ci rozumie się ”rzez to obsJugę: infrastru—turalną, utrzy-

mania stanu technicznego, utrzymania Jadu i czysto`ci, utrzymania bez”ieczeLstwa, zao”atrzenia, 
przechowywania przedmiotów; 

8) usJugach - rozumie się ”rzez to fun—c–e związane z obsJugą ludno`ci, z wykluczeniem, o ile ustalenia 

szczegóJowe w za—resie ”owierzchni nie stanowią inacze–: 
ｦ handlu w obiekcie o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 1000 m2, lub handlu poza obiektem na 

obszarze ”owywe– 1000 m2, 

ｦ napraw, remontów, —onserwac–i, utrzymania, ”rzetwórstwa, wytwórstwa, e—s”ozyc–i, s—Ja-

dowania, przechowywania - w obiekcie o ”owierzchni uwyt—owe– ”owywe– 1000 m2, lub poza 

obiektem na obszarze o ”owierzchni ”owywe– 1000 m2, 

ｦ ”rzetwórstwa, utylizac–i, s—Jadowania, ”rzechowywania od”adów, materiaJów lub ”rodu—tów 
nie”eJnowarto`ciowych, sz—odliwych, niebez”iecznych; 
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9) usJugach nieuciąwliwych dla mieszkalnictwa - rozumie się ”rzez to fun—c–e związane z obsJugą ludno-

`ci, wy—onywane wyJącznie w lo—alu uwyt—owym wydzielonym w budynku mieszkalnym, nie narusza-

–ące ”rze”isów odrębnych oraz nie wymaga–ące więce– niw 2 miejsc postojowych w zabudowie jedno-

rodzinne– lub więce– niw 4 miejsc postojowych w zabudowie wielorodzinnej, z wykluczeniem funkcji: 

a) uwyteczno`ci ”ubliczne– - rozrywkowych, 

b) zamieszkania zbiorowego - ”owywe– 8 miejsc noclegowych w zabudowie jednorodzinnej, 

c) zamieszkania zbiorowego - w zabudowie wielorodzinnej. 

§ 5. Na obszarze ob–ętym planem nie wystę”u–ą: 

1) tereny górnicze; 
2) tereny narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi; 
3) tereny zagrowone osuwaniem się mas ziemnych; 

4) obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci; 
5) obszary rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy i infrastruktury technicznej; 

6) obszary wymaga–ące ”rze—sztaJceL lub re—ultywac–i; 
7) tereny sJuwące organizac–i imprez masowych; 

8) pomni—i zagJadyŁ 

RozdziaJ II 
USTALśNIA OGÓLNś 

§ 6. Ustala się nastę”u–ące ”odstawowe ”rzeznaczenie terenów elementarnych, wyznaczonych liniami 
rozgranicza–ącymi na rysun—u ”lanu oraz oznaczonych od”owiednimi symbolami cyfrowo-literowymi. 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej: 

1) tereny oznaczone cyframi: 1 ÷ 198; 200 ÷ 271 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczo-

na symbolem literowym MN; 

2) teren oznaczony cyfrą: 199 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy 

miesz—aniowe– wielorodzinne– oraz usJug, oznaczona symbolem literowym MN, MW, U; 

3) tereny oznaczone cyframi: 272 ÷ 285 - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem 

fun—c–i usJugowe–, oznaczona symbolem literowym MW, U. 

2. Tereny usJug: 

1) tereny oznaczone cyframi: 286 ÷ 298 - usJugi, oznaczone symbolem literowym U; 

2) tereny oznaczone cyframi: 299 ÷ 307 - usJugi z do”uszczoną fun—c–ą miesz—aniową –ednorodzinną, 
oznaczone symbolem literowym U, MN; 

3) teren oznaczony cyfrą: 308 - usJugi —ultu religi–nego, oznaczone symbolem literowym UK; 

4) tereny oznaczone cyframi: 309 ÷ 310 - usJugi o”ie—i zdrowotne–, s”oJeczne–, oznaczone symbolem 

literowym UZ; 

5) tereny oznaczone cyframi: 311 ÷ 312 - usJugi o`wiaty, oznaczone symbolem literowym UO; 

6) tereny oznaczone cyframi: 313 ÷ 314 - usJugi s”ortu i rekreacji, oznaczone symbolem literowym US. 

3. Tereny zieleni: 

1) tereny oznaczone cyframi: 315 ÷ 324 - zieleL urządzona, oznaczona symbolem literowym ZP; 

2) tereny oznaczone cyframi: 325 ÷ 339 - zieleL nie urządzona, oznaczona symbolem literowym ZI; 

3) tereny oznaczone cyframi: 340 ÷ 345 - ogrody dziaJ—owe, oznaczone symbolem literowym ZD; 

4) tereny oznaczone cyframi: 346 ÷ 350 - lasy, oznaczone symbolem literowym ZL. 

4. Tereny oznaczone cyframi: 351 ÷ 354 - wody ”owierzchniowe `ródlądowe, oznaczone symbo-

lem literowym WS. 

5. Tereny oznaczone cyframi: 355 ÷ 356 - kolej, oznaczona symbolem literowym KK. 

6. Tereny oznaczone cyframi: 357 ÷ 358 - zgru”owania garawy indywidualnych, oznaczone symbo-

lem literowym KSg. 

7. Teren oznaczony cyfrą: 359 - komunikacja autobusowa, z dopuszczeniem fun—c–i usJugowe–, 
oznaczona symbolem literowym KSa, U. 
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8. Tereny oznaczone cyframi: 360 ÷ 582 - ciągi —omunikacyjne, oznaczone symbolami literowymi: 

KDZ, KDL, KDD, KPj, KP, KDW. 

9. Tereny oznaczone cyframi: 583 ÷ 641 - infrastruktura techniczna, oznaczona symbolami litero-

wymi: I, E. 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1. źabrania się wznoszenia obie—tów budowlanych o wyso—o`ci ”owywe– 35 m nad poziomem terenu 

urządzonego ”rzy obie—cie oraz masztów siJowni wiatrowych o wyso—o`ci ”owywe– 13 m nad poziomem 

terenu urządzonego ”rzy maszcie. 

2. Śla istnie–ące– zabudowy do”uszcza się rozbudowę, nadbudowę, ”rzebudowę oraz zmianę s”oso-

bu uwyt—owania obie—tu budowlanego, zgodnie z ustaleniami planu. 

3. Niezalewnie od ustaleL szczegóJowych, dla ”oszczególnych terenów elementarnych do”uszcza się 
lo—alizac–ę obie—tów i urządzeL infrastru—tury techniczne–, o —tórych mowa w przepisach o gospodarce 

nieruchomo`ciami, pod warunkiem, we nie będzie uciąwliwa dla fun—c–i ”odstawowe– oraz maksymalna 

”owierzchnia za–ętego ”rzez nie terenu nie ”rze—roczy 20% ”owierzchni dziaJ—iŁ 

4. Śo”uszcza się na terenach ciągów —omuni—acy–nych lo—alizac–ę obie—tów i urządzeL infrastru—tury 
niezwiązanych z obsJugą ”asów drogowych ulic, z wyJączeniem stacji transformatorowych i masztów 
telekomunikacyjnych. 

5. WzdJuw naturalnych cie—ów wodnych, rowów melioracy–nych nalewy zachować nieogrodzony ”as 
ochronny o minimalne– szero—o`ci 3,5 m, mierząc od —rawędzi cie—u na rysun—u ”lanu, umowliwia–ący –ego 
—onserwac–ęŁ 

6. źabrania się realizac–i ogrodzeL z ”refabry—atów betonowychŁ 

7. O—re`la się strefę oddziaJywania ele—tromagnetycznego wzdJuw na”owietrznych linii ele—troenerge-

tycznych o na”ięciu 110 kV o szero—o`ci 20 m od osi sieci w —awdą stronę; w granicach tej strefy zabrania 

się lo—alizowania obie—tów ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi i zwierząt oraz w”rowadzania zadrzewieLŁ 

8. Pomiędzy linią zabudowy nie”rze—raczalną a linią rozgranicza–ącą do”uszcza się lo—alizac–ę wolno-

sto–ących lub wbudowanych w ogrodzenie dziaJ—i budowlane– obie—tów do czasowego gromadzenia od-

”adów staJych o wyso—o`ci nie wię—sze– niw 3,3 m, o elewac–i wzdJuw ciągów —omunikacyjnych nie prze-

—racza–ące– 2,5 m dJugo`ciŁ 

9. Na terenach zabudowy miesz—aniowe–, zieleni oraz zgru”owaL garawy indywidualnych za—azu–e się 
lo—alizac–i wolnosto–ących no`ni—ów re—lam. 

10Ł Na terenach usJug oraz —omunikacji autobusowej - w obrębie –edne– dziaJ—i budowlane– Jączna 
powierzchnia reklamowa na –edne– stronie wolnosto–ących no`ni—ów re—lam, nie mowe ”rze—raczać 15 m2. 

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowis—a i przyrody. 

1. źa—azu–e się lo—alizowania ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, wyma-

ga–ących s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `rodowis—o na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych, z wyJączeniem obie—tów i urządzeL infrastru—tury techniczne–Ł 

2. O ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inacze–, za—azu–e się lo—alizowania nowych ”rzedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, dla —tórych obowiąze— s”orządzenia ra”ortu od-

dziaJywania ”rzedsięwzięcia na `rodowis—o mowe być wymagany na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, 
z wyJączeniem obie—tów i urządzeL infrastru—tury techniczne–, w szczególno`ci dróg i sieci uzbrojenia 

terenu. 

3. źa—azu–e się lo—alizowania obie—tów związanych z ”rzetwórstwem, utylizac–ą, s—Jadowaniem, 

przechowywaniem materiaJów lub ”rodu—tów mogących s—ut—ować ”rzedostawaniem się substanc–i 
sz—odliwych dla `rodowis—a do gruntu lub wód, ”yleniem lub samoza”Jonem, a ta—we materiaJów Jatwo-

”alnych lub wybuchowychŁ źa—az nie dotyczy lo—alizac–i s—Jadowania materiaJów Jatwo”alnych, wybu-

chowych lub growących samoza”Jonem na stacjach paliw lub na indywidualne potrzeby grzewcze na 

dziaJce budowlane–, z zachowaniem wJa`ciwych ”rze”isów odrębnychŁ 
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4. Śo”uszcza się lo—alizowanie siJowni wiatrowych dla ”otrzeb wJasnych na terenach zabudowy 
mieszkaniowej i z innym przeznaczeniem umowliwia–ącym staJy ”obyt ludzi, ”od warun—iem s”eJnienia 
wymagaL wyni—a–ących z ”rze”isów odrębnych, w tym w zakresie dopuszczalnego poziomu haJasu 

w `rodowis—uŁ 

5. We wskazanych na rysunku planu granicach obszaru chronionego krajobrazu ｭKoszaliLs—i Pas 
Nadmorskiｬ - obowiązu–ą ograniczenia w zagos”odarowaniu terenów ustalone na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnychŁ Ponadto, na obszarze chronionego —ra–obrazu obowiązu–e maksymalne zachowanie istnie–ące-

go u—sztaJtowania terenuŁ Śo”uszcza się minimalne zmiany u—sztaJtowania terenu wyni—a–ące z ”ro–e—tów 
budowlanych w za—resie niezbędnego dostosowania u—sztaJtowania terenu do lo—alizac–i tychwe obie—tówŁ 

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa —ulturowego i zabyt—ówŁ 

1. We wskazanych na rysunku planu granicach strefy ochrony stanowisk archeologicznych ｭW Iｬ, 
obejmu–ące– stanowis—a w”isane do re–estru zabyt—ów i u–ęte w ewidenc–i Urzędu Ochrony źabyt—ów - 
obowiązu–ą na—azy i za—azy wyni—a–ące z ”rze”isów szczególnych dotyczących ochrony zabyt—ów oraz 
ustalenia planu: 

1) za—az dziaJalno`ci związane– z pracami ziemnymi poza badaniami archeologicznymi oraz pracami za-

bezpiecza–ącymi zabytek przed zniszczeniem, prowadzonymi na zasadach o—re`lonych ”rze”isami 

szczególnymi dotyczącymi ochrony zabyt—ów; 
2) na—az zachowania istnie–ącego u—Jadu to”ograficznego terenuŁ 

2. We wskazanych na rysunku planu granicach strefy ochrony stanowisk archeologicznych ｭW IIｬ 

czę`ciowe– ochrony stanowis— archeologicznych - obowiązu–ą na—azy i za—azy wyni—a–ące z ”rze”isów 
szczególnych dotyczących ochrony zabyt—ów oraz ustalenia ”lanu: 

1) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabyt—ów w zakresie zamierzeL inwestycyj-

nych i innych związanych z pracami ziemnymi; 

2) na—az ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratun—owych na terenie w granicach strefy, wyprze-

dza–ących roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizac–ą zamierzenia, na zasadach o—re`lonych 
przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabyt—ówŁ 

3. We wskazanych na rysunku planu granicach stref ochrony stanowisk archeologicznych ｭW IIIｬ, 

obejmu–ących stanowis—a u–ęte w ewidenc–i Urzędu Ochrony źabyt—ów, ograniczone– ochrony stanowis— 
archeologicznych, ”olega–ące– na ”rowadzeniu interwency–nych badaL archeologicznych w przypadku 

”rzystą”ienia do ”rowadzenia robot ziemnych - obowiązu–ą na—azy i zakazy zgodne z przepisami szcze-

gólnymi dotyczące ochrony zabyt—ów oraz ustalenia ”lanu: 

1) ws”óJdziaJanie z wJa`ciwym organem do s”raw ochrony zabyt—ów w zakresie zamierzeL inwestycyj-

nych i innych związanych z pracami ziemnymi; 

2) na—az ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratun—owych na terenie ob–ętym realizac–ą ”rac 
ziemnych, na zasadach o—re`lonych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabyt—ówŁ 

4. Ws—azu–e się na rysun—u ”lanu obie—ty ob–ęte ochroną —onserwators—ą w zakresie zachowania ich 

wyglądu s”rzed 1945 r.; ustalenia z tym związane nie dotyczą elementów lub czę`ci obie—tów ”owsta-

Jych ”o 1945 r. 

5. Śo”uszcza się rozbiór—ę caJ—owitą lub czę`ciową obie—tów w ”rzy”ad—u zJego stanu technicznego, 
potwierdzonego orzeczeniem technicznym oraz rozbudowę lub nadbudowę wskazanych na rysunku planu 

obie—tów ob–ętych ochroną —onserwators—ą, ”od warun—iem opracowania inwentaryzacji pomiarowo-

fotograficznej obiektu przed uzyskaniem pozwolenia na wykonanie zamierzonych robót budowlanych 

i przekazania jednego jej egzemplarza do wJa`ciwego urzędu —onserwators—iegoŁ 

6. O ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inacze–, obowiązu–e ochrona bryJy zewnętrzne– nadziem-

ne– czę`ci ws—azanych na rysun—u ”lanu obie—tów, ob–ętych ochroną —onserwators—ąŁ Wymagane jest 

zachowanie zewnętrznych `cian i ”rze—ryć, z dopuszczeniem niewielkich zmian ich gabarytów wyni—a–ą-
cych z docieplenia. 

7. O ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inacze–, na—azu–e się ochronę —ompozycji elewacji wska-

zanych na rysun—u ”lanu obie—tów ob–ętych ochroną —onserwators—ąŁ Wymagane jest zachowanie: 

1) tworzących elewac–ę `cian i ”rze—ryć, bez zmian ich gabarytów, ”oJowenia i —sztaJtów; 
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2) architektonicznej kom”ozyc–i elewac–i tworzone– ”rzez wystę”u–ące na nie– us—o—i i zaJamania lica, 

wystę”u–ące ”rzed lico lub cofnięte elementy obiektu, jak balkony, loggie, otwory, detale architekto-

niczne. 

8. Na—azu–e się ochronę detalu archite—tonicznego ws—azanych na rysun—u ”lanu obie—tów ob–ętych 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórych wymagane jest zachowanie i ewentualne uzu”eJnienia ubyt—ów: 

1) detali architektonicznych, takich jak: okapy, gzymsy, o”as—i, ”ilastry, co—oJy, ”Jas—orzeuby, stolar—i 
okiennej wraz z oryginalnym u—Jadem profili i sz”rosów, stolar—i drzwiowe– wraz z kom”ozyc–ą ”Jycin 

i kom”ozyc–ą sz”rosów w przeszkleniach, stolar—i de—oracy–ne–, wyrobów `lusars—ich, —owals—ich, 
blacharskich; 

2) wystro–u ”Jas—iego lica elewac–i, w tym: dekoracji i kolorystyki. 

9. O ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inacze–, do”uszcza się odtwarzanie elementów obie—tu 
wymaganych do zachowania zgodnie z ust. 6 i 8, w tym do”uszcza się docie”lenia: 

1) z zachowaniem wzajemnych relacji przestrzennych pomiędzy tymi elementami, 

2) z do”uszczeniem stosowania zamiennie ws”óJczesnych wyrobów budowlanych o tym samym wyglądzieŁ 

10. O ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inacze–, do”uszcza się na ”rze—ryciach wymaganych do 

zachowania zgodnie z ust. 6 i 7 o—na ”oJaciowe o Jączne– ”owierzchni do 20% ”owierzchni ”rze—rycia 

w rzucie pionowym elewacji. 

11. O ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inacze–, do”uszcza się rozbudowę lub nadbudowę, 
obie—tu ob–ętego ochroną —onserwators—ą o —tóre– mowa w ust. 4 w ”rzy”ad—u Jącznego s”eJnienia na-

stę”u–ących warun—ów: 

1) wyso—o`ć rozbudowane– lub nadbudowywane– czę`ci nie ”rze—roczy wyso—o`ci obie—tu, 
2) rozbudowa lub nadbudowa nie s”owodu–e zwię—szenia wymiarów elewac–i frontowe–, zwrócone– do 

”rzylegJego ciągu —omunikacyjnego, 

3) rozbudowa lub nadbudowa obie—tu zlo—alizowana będzie ”o stronie ”rzeciwne– elewac–i frontowe–, 
a –e– obrys nie będzie wychodziJ ”oza linie wyznaczone ”rzez lico elewac–i bocznych, 

4) —ąt ”ochylenia ”oJaci gJównych rozbudowy lub nadbudowy będzie równy —ątowi ”ochylenia ”oJaci 
gJównych obie—tu lub równiący się w zakresie +/- 5°, 

5) rozbudowa lub nadbudowa nie obejmie 50% powierzchni przekrycia obiektu mierzonej w rzucie po-

ziomym, 

12. Roboty budowlane wykonywane na obiektach wskazanych na rysunku planu do ochrony konser-

wators—ie–, —tórych —ompozycja elewacji jest symetryczna, powtarzalna, lub na takich obiektach przyle-

gJych bez”o`rednio do siebie, nalewy ”rze”rowadzać —om”le—sowo na caJo`ci elewac–i ”o–edynczego 
obie—tu lub na caJym zes”ole obie—tów, z zastosowaniem –ednolitych rozwiązaL: archite—tonicznych, de-

koracyjnych, kolorystycznych, materiaJowych; na—az nie dotyczy robót budowlanych naprawczych i kon-

serwacyjnych prowadzonych w trybie biewącego utrzymania stanu technicznego obiektu lub w trybie 

awaryjnym, pod warunkiem zachowania dotychczasowego wyglądu zewnętrznego obie—tuŁ 

13Ł źa—azu–e się robót budowlanych wy—onywanych na fragmentach obie—tów ob–ętych ochroną 
—onserwators—ą, ws—azanych na rysun—u ”lanu, w przypadku, gdy roboty miaJyby czę`ciowo ob–ąć ele-

menty zewnętrzne obie—tu i naruszyć ich –ednolity wygląd; za—az dotyczy w szczególno`ci elewac–i, 
a w tym dachów, `cian i cokoJów –ednolitych materiaJowo lub —olorystycznie, stolar—i o—ienne–, rynien lub 
rur spustowych, barier balkonowych. 

14. We wskazanych na rysunku planu granicach ｭStrefy ochrony —onserwators—ie– obszaru Śzierwęcinaｬ, 
do”uszcza się lo—alizac–ę nowe– zabudowy zgodnej z nastę”u–ącymi zasadami –e– —sztaJtowania: 

1) budynki mieszkalne - wolnosto–ące, do 2 —ondygnac–i nadziemnych, druga kondygnacja nadziemna 

w poddaszu; 

2) ”ozostaJe budyn—i - o 1 kondygnacji nadziemnej; 

3) maksymalna wyso—o`ć budyn—ów mieszkalnych (lub ich czę`ci) o przekryciu nachylonym od 35° 
wJącznie - 9,5 m; 

4) maksymalna wyso—o`ć budyn—ów miesz—alnych (lub ich czę`ci) o przekryciu nachylonym do 35° - 
6,5 m; 

5) maksymalna wyso—o`ć ”ozostaJych obie—tów (lub ich czę`ci) o przekryciu nachylonym od 35° 
wJącznie - 7,5 m; 
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6) maksymalna wyso—o`ć ”ozostaJych obie—tów (lub ich czę`ci) o przekryciu nachylonym do 35° - 

4,5 m; 

7) w budynku mieszkalnym wymagany —ierune— —alenicy gJówne– wyznacza obie—t ob–ęty ochroną —on-

serwators—ą, lub obie—t s”rzed rozbiór—i - w oparciu o dokumentac–ę i—onograficzną; 
8) w budynkach mieszkalnych wymagane są dachy z ”oJaciami dachowymi o tym samym —ącie nachy-

lenia, od 35° i nie wię—szym niw 55°, na ”owierzchni nie mnie–sze– niw 75% ”owierzchni ”rze—rycia 
budynku, z dopuszczeniem `ciane— —olan—owych o wyso—o`ci i nie wię—sze– niw 1,4 m; 

9) w ”ozostaJych obie—tach wymagany jest stropodach lub dach o dowolnym —ącie nachylenia ”oJaci 
gJównych, –edna— nie wię—szym niw 55°Ł 

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad —sztaJtowania przestrzeni publicznej. 

1. Plan wyznacza nastę”u–ące obszary ”rzeznaczone na ”rzestrzeL ”ubliczną: 

1) tereny dróg ”ublicznych; 
2) zam—nięty cmentarz; 

3) teren zieleni urządzone– - park miejski; 

4) tereny obsJugi —omunikacji zbiorowej, w tym ”rzystan—ów —oLcowych linii komunikacji autobusowej 

i ”ętli lub ”laców do zmiany —ierun—u –azdy autobusów, 
5) tereny sportu i rekreacji; 

6) tereny ciągów ”ieszo - jezdnych; 

7) tereny ciągów ”ieszychŁ 

2. W zakresie zasad umieszczania w ”rzestrzeni ”ubliczne– obie—tów maJe– archite—tury do”uszcza się 
lo—alizac–ę obie—tów maJe– archite—tury w ”rzestrzeni ”ubliczne–, na terenach ogólnodostę”nych miejsc 

”osto–owych, zieleni urządzone–, dróg ”ublicznych, na warun—ach o—re`lonych zgodnie z przepisami od-

rębnymi. 

3. W zakresie zasad umieszczania w przestrzeni publicznej tymczasowych obie—tów usJugowo-

handlowych: 

1) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów usJugowo - handlowych w liniach rozgranicza–ących drogi ”ublicz-

ne lub na terenach obsJugi —omunikacji zbiorowej, jako obiekty towarzyszące ”rzystan—om komunika-

cji autobusowej; 

2) obie—ty usJugowo - handlowe nalewy realizować w ”oJączeniu z wiatą ”rzystan—ową –a—o –ednolity 
obie—t ”od względem architektonicznym. 

4. W zakresie zasad umieszczania w ”rzestrzeni ”ubliczne– urządzeL technicznych i zieleni: wszelkie 

niezbędne dla ”rawidJowego fun—c–onowania osiedla obie—ty i urządzenia, a w szczególno`ci obie—ty 

i urządzenia obsJugi techniczne–, urządzenia wodne i meliorac–i, drogi wewnętrzne, zadrzewienia, ciągi 
pieszo-–ezdne, ciągi ”iesze, `ciew—i rowerowe mowna realizować na —awdym terenie przeznaczonym 

w ”lanie na ”rzestrzeL ”ubliczną, w s”osób nie —olidu–ący z innymi ustaleniami planu oraz przepisami od-

rębnymi. 

5. Znaki informacyjne w przestrzeni publicznej mogą być umieszczane wyJącznie w liniach rozgrani-

cza–ących ”asy drogowe ulicŁ 

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

1. Minimalne ”owierzchnie ”ro–e—towanych dziaJe— budowlanych o—re`la–ą ustalenia szczegóJoweŁ 

2. Ograniczenia wiel—o`ci wydzielanych dziaJe— nie dotyczą wydzieleL ”od urządzenia infrastru—tury 
techniczne– oraz wydzieleL w celach o—re`lonych ”rze”isami odrębnymi, o ile ustalenia szczegóJowe nie 
stanowią inacze–Ł 

3. Śo”uszcza się wydzielenie dziaJe— budowlanych zgodnie z liniami rozgranicza–ącymi ”oszczególne 
tereny elementarne, niezalewnie od ”rzy–ętych w ustaleniach szczegóJowych minimalnych wiel—o`ci ”o-

wierzchni dziaJ—i budowlane–Ł 

4. Śo”uszcza się wydzielenia z istnie–ące– dziaJ—i budowlane– o ”owierzchni wię—sze– niw minimalna 

o—re`lona w ”lanie, dziaJe— ”rzeznaczonych do ”rzyJączenia do dziaJe— sąsiednich w celu poprawy warun-

—ów ich uwyt—owania, ”od warun—iem pozostawienia w wyni—u ”odziaJu, dziaJ—i o minimalnej powierzchni 

o—re`lone– w planie. 
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5. Istnie–ące na terenie elementarnym dziaJ—i o mnie–sze– ”owierzchni, niw ustalona w planie oraz 

o wymiarach uniemowliwia–ących zabudowę mogą być ”rzyJączane, z dopuszczeniem ich odpowiedniego 

”odziaJu, do dziaJe— sąsiednichŁ 

§ 12. Ustalenia dotyczące u—Jadu —omunikacyjnego. 

1. Powiązania u—Jadu —omuni—acy–nego obszaru ob–ętego ”lanem z u—Jadem zewnętrznym są nastę-
”u–ące: 

1) ”o”rzez drogę —ategorii wo–ewódz—ie– nr 206 - ulicę źwycięstwa o —lasie zbiorcze–, zna–du–ące– się 

w obszarze planu, oznaczonej jako teren elementarny o symbolu 360KDZ; 

2) ”o”rzez ulicę Lubiatows—ą o klasie zbiorczej, oznaczonej jako teren elementarny o symbolu 367KDZ); 

3) ”o”rzez ”ro–e—towane s—rzywowanie ulic: Wojska Polskiego o klasie zbiorczej, oznaczonej jako teren 

elementarny o symbolu 366KDZ, z ul. _wŁ Wo–ciecha o klasie zbiorczej oznaczonej jako teren elemen-

tarny o symbolu 361KDZ i na –e– ”rzedJuweniu do ul. Paderewskiego (poza obszarem planu); 

4) po”rzez ”ro–e—towane s—rzywowanie ulic: Mahoniowe– o klasie zbiorczej oznaczonej jako teren elemen-

tarny o symbolu 363KDZ z ul. ŚzierwęciLs—ą o klasie zbiorczej, oznaczonej jako teren elementarny 

o symbolu 366KDZ z ulicą GoJębią - fragment pasa drogowego o klasie zbiorczej oznaczonej jako te-

ren elementarny o symbolu 364KDZ. 

2. Ustala się nastę”u–ące ws—auni—i do wyliczenia niezbędne– ilo`ci miejsc postojowych na terenie 

dziaJ—i dla lo—alizowanych na nie– fun—c–i: 

1) dla funkcji mieszkaniowej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - co najmniej 2 miejsca posto-

jowe na 1 lokal miesz—alny, wlicza–ąc w to garaw; 
2) dla funkcji mieszkaniowej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - co najmniej 1,2 miejsca po-

stojowego na 1 lokal mieszkalny; 

3) dla fun—c–i usJugowej o ”owierzchni uwyt—owe– od 10 m2 wJącznie do 50 m2 wJącznie - co najmniej 

1 miejsce postojowe; 

4) dla fun—c–i usJugowe– o ”owierzchni uwyt—owe– ”owywe– 50 m2 do 200 m2 wJącznie - co najmniej 

0,02 miejsca postojowego na 1 m2 ”owierzchni uwyt—owe–; 
5) dla fun—c–i usJugowe– o ”owierzchni uwyt—owe– ”owywe– 200 m2 - co najmniej 0,03 miejsca postojo-

wego na 1 m2 ”owierzchni uwyt—owe–Ł 

3. Liczba miejsc postojowych obliczona zgodnie z ws—auni—ami parkingowymi dla ”oszczególnych 
funkcji wymienionymi w ust. 2 podlega zsumowaniu, a nastę”nie zao—rągleniu w górę do liczby caJ—owite–Ł 

4. Gdy liczba miejsc postojowych obliczona zgodnie z ust. 3, z pominięciem miejsc postojowych wy-

ni—a–ących z ws—auni—a ”ar—ingowego o—re`lonego w ust. 2 pkt 1, –est równa 5 lub –est wię—sza - obo-

wiązu–e za”ewnienie dodat—owych mie–sc ”osto–owych dla osób nie”eJnos”rawnych w ilo`ci minimum 1 

miejsce na 5 do 20 miejsc postojowych oraz kolejne mie–sca licząc –edno na —awde nastę”ne roz”oczęte 
20 miejsc postojowych. 

§ 13. Ustalenia dotyczące infrastru—tury techniczne–Ł 

1. Powiązania infrastru—tury techniczne– obszaru ob–ętego ”lanem z u—Jadem zewnętrznym są nastę-
”u–ące: 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę - z mie–s—ie– sieci wodociągowe– ”o –e– rozbudowie w u—Jadzie ”ier-

`cieniowym w zakresie magistral ”rzesyJowych i sieci rozdzielczej; 

2) w za—resie od”rowadzenia `cie—ów sanitarnych - do mie–s—ie– sieci —analizac–i sanitarne– czę`ciowo 
grawitacyjnie z terenów zachodnich, a czę`ciowo ”o”rzez istnie–ące i projektowane przepompownie 

`cie—ów; 
3) w za—resie od”rowadzenia wód deszczowych - istnie–ącą i ”ro–e—towaną siecią —analizac–i deszczowe– 

do rze—i Śzierwęcin—i, ”o”rzez ”ro–e—towane zbiorni—i retency–ne i po oczyszczeniu w piaskownikach 

i separatorach substancji ropopochodnych; 

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz - z mie–s—iego u—Jadu gazociągów ”rzesyJowych `rŁ ci`nienia czę`cio-

wo ”o”rzez istnie–ące stac–e redu—cy–no-pomiarowe II sto”nia siecią gazową nŁ ci`nienia, a czę`ciowo 
”ro–e—towaną siecią gazową `rŁ ci`nienia; 
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5) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo z ogólnomiejskiego systemu - z indywidualnych niskoemisyjnych lub 

nieemisy–nych uródeJ cie”Ja; wariantowym rozwiązaniem jest zasilenie w cie”Jo z miejskiej sieci c.o. 

istnie–ącego i projektowanego budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i usJugowego zlo—ali-
zowanego w rejonie ul. Morelowej, w obszarze planu na terenie elementarnym o symbolu 410KDD 

stanowiącym ulicę do–azdową i ulic projektowanych na terenach elementarnych o symbolach 372KDL 

i 408KDD; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energię ele—tryczną - z kablowo-napowietrznej linii 15kV nr 329 przewi-

dziane– do caJ—owitego s—ablowania; 
7) w za—resie za”ewnienia Jączno`ci tele—omunikacyjnej i innej poprzez systemy nis—o”rądowe - z sieci 

będących elementami ogólnomiejskich systemów infrastru—tury techniczne– lub ”o”rzez Jączno`ć bez-

”rzewodowąŁ 

2. Ustala się nastę”u–ące zasady budowy, rozbudowy, ”rzebudowy i modernizacji systemów —omu-

nikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną, za”ewnienie Jączno`ci tele—omunikacyjnej, odprowa-

dzenie `cie—ów bytowych, ”rzemysJowych, wód o”adowych i rozto”owych nalewy realizować 

w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci uzbrojenia terenu, lokalizowane w ”rzylegJych do dziaJe— 
budowlanych ”asach ciągów —omunikacyjnych lub terenach infrastruktury; 

2) do”uszcza się rozbiór—ę, modernizac–ę lub rozbudowę istnie–ące– infrastru—tury techniczne– oraz 
w”rowadzenie rozwiązaL zamiennych w zakresie infrastruktury technicznej ustalonej w planie pod 

warunkiem, we ”owywsze dziaJania na istnie–ące– infrastru—turze i rozwiązania zamienne nie s”owodu–ą 
”ogorszenia fun—c–onowania infrastru—tury techniczne– oraz za”ewnią wJa`ciwą obsJugę terenów 

i funkcji ustalonych planem; 

3) na—azu–e się od”rowadzanie `cie—ów ”rzemysJowych wyJącznie do kanalizacji sanitarnej zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

4) na terenie dziaJ—i budowlane–, na —tóre– lo—alizu–e się obie—ty wytwarza–ące `cie—i ”rzemysJowe, obo-

wiązu–e urządzenie ”un—tu ”oboru `cie—ów ”rzemysJowych do badania ich –a—o`ci; 
5) w przypadku braku mowliwo`ci ”rzyJączenia dziaJ—i do —analizac–i deszczowe– lub ogólnos”Jawne–, 

a ta—we w celu wy—orzystania wód o”adowych na ”otrzeby bytowe i związane z zagospodarowaniem 

dziaJ—i do”uszcza się od”rowadzanie wód o”adowych na wJasny teren, zgodnie z przepisami odręb-

nymi; 

6) za—azu–e się od”rowadzania wód z dziaJ—i budowlane– na teren lub do gruntu ”oza –e– granicami. 

3. Lo—alne uródJa cie”Ja, stosowane do zao”atrzenia obie—tów budowlanych w cie”Jo ”owinny być 
zasilane w nieemisyjne lub niskoemisy–ne uródJa energii, a w tym: energię ele—tryczną, gaz dostarczany 
przewodami podziemnymi, gaz ”Jynny, ole– o”aJowy, —ole—tory sJoneczne, ”ompy cieplne, ekologiczne 

”aliwa staJe na bazie drewna i ro`linŁ źa—azu–e się stosowania —o—sowych i węglowych ”aliw staJychŁ 

4. S—Jadowanie od”adów nalewy lo—alizować w miejscu ich powstawania, w s”osób nie zagrawa–ący 
`rodowis—u i wyJącznie —rót—oo—resowo do czasu ”rzemieszczenia ”rzez s”ec–alistyczne ”rzedsiębiorstwo 
na mie–sce ich ostatecznego s—Jadowania, zagos”odarowania lub utylizacji, stosownie do ich charakteru 

na warun—ach o—re`lonych ”rzez gminę i w ”rze”isach odrębnychŁ 

5. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, zabudowy mieszkaniowej z usJugami oraz zabudowy usJu-

gowej z do”uszczoną fun—c–ą miesz—aniową za—azu–e się lo—alizowania masztów i urządzeL telefonii —o-

mór—owe–Ł Lo—alizowanie, a ta—we rozbudowa i ”rzebudowa istnie–ących masztów i urządzeL telefonii —o-

mór—owe– na innych terenach –est do”uszczone ”od warun—iem zachowania wymaganych przepisami 

odrębnymi odlegJo`ci emitowanych ”ól –onizu–ących od istnie–ące– i mowliwe– zabudowy na sąsiednich 
terenach przeznaczonych pod funkcje mieszkaniowe. 

6. Istnie–ące na terenach elementarnych maszty i urządzenia telefonii —omór—owe– oraz sieci na”o-

wietrzne ele—troenergetyczne, oddziaJywu–ące na istnie–ącą i mowliwą zabudowę miesz—aniową, ”olami 

elektromagnetycznymi i innymi oddziaJywaniami szkodliwymi, ”rze—racza–ącymi wiel—o`ci do”uszczone 
odrębnymi przepisami, ”rzeznacza się do li—widac–iŁ 

§ 14. Ustalenia dotyczące s”osobu tymczasowego zagospodarowania. 

1. Śo”uszcza się wy—orzystywanie terenów, —tórych ”rzeznaczenie, warun—i zagos”odarowania te-

renu i —sztaJtowania zabudowy ”lan miejscowy zmienia, w s”osób dotychczasowy do czasu ich zagos”o-

darowania i uwyt—owania zgodnego z planemŁ Śo”uszcza się do tego czasu remonty oraz utrzymanie bez-

”iecznego stanu technicznego zna–du–ących się na terenie obie—tówŁ 
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2. Śo czasu realizac–i ”oza dziaJ—ami budowlanymi infrastruktury technicznej zgodnej z rozwiązaniami 

ob–ętymi ustaleniami planu - do”uszcza się ”rzetrzymywanie `cie—ów sanitarnych bytowych z terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w atestowanych szczelnych bezod”Jywowych zbiorni—ach na 
nieczysto`ci, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

RozdziaJ III 
Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 15. Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych. 
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RozdziaJ IV 

PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ 16. Na obszarze ob–ętym ninie–szą uchwaJą do—onu–e się zmiany ”rzeznaczenia gruntów rolnych ”o-

chodzenia organicznego i mineralnego na cele nierolnicze oraz gruntów le`nych na cele niele`ne w ilo`ci: 

1) 2,0962 ha gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego —lasy PsIII, IIII, WłIIII zgodnie z decyz–ą Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: GZ.tr.057-602-640/06 z dnia 26 ”audzierni—a 2006 r., 

2) 14,3327 ha gruntów rolnych ”ochodzenia organicznego —lasy RIVa, RIVb, PsIV, WłPsIV, IIV, WłIIV 
zgodnie z decyz–ą MarszaJ—a Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego znak: DRW-II-EN-6080-59/06 

z dnia 29 listopada 2006 r., 

3) 30,7598 ha gruntów rolnych ”ochodzenia mineralnego —lasy RIVb, PsIV, WłPsIV, IIV, WłIIV, LzłIIV 
zgodnie z decyz–ą MarszaJ—a Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego znak: DRW-II-EN-6080-59/06 

z dnia 29 listopada 2006 r., 

4) 27,3698 ha gruntów rolnych ”ochodzenia organicznego —lasy RV, PsV, IV, WłIV zgodnie z decyz–ą 
MarszaJ—a Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego znak: DRW-II-EN-6080-59/06 z dnia 29 listopada 

2006 r., 

5) 5,4174 ha gruntów rolnych ”ochodzenia organicznego —lasy RVI, PsVI, IVI, WłIVI zgodnie z decyz–ą 
MarszaJ—a Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego znak: DRW-II-EN-6080-59/06 z dnia 29 listopada 

2006 r., 

6) 0,0621 ha gruntów le`nych zgodnie z decyz–ą MarszaJ—a Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego znak: 

DRW-I-EN-6140-29/06 z dnia 24 ”audzierni—a 2006 r. 

§ 17. O—re`la się staw—i ”rocentowe wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ustalenia ”rzez Prezydenta 
Miasta Koszalina jednorazowej opJaty w związ—u ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo uwyt—owni—a wieczy-

stego nieruchomo`ci, —tóre– warto`ć wzrosJa w związ—u z uchwaleniem planu w wyso—o`ci: 

1) dla terenów mieszkaniowych: MN; MW,U; MN,MW,U - 10%, 

2) dla terenów usJugowych: U; U,MN - 30%, 

3) dla ”ozostaJych terenów - 3%. 

§ 18. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta KoszalinaŁ 

§ 19. UchwaJa ”odlega ”ubli—ac–i na stronie internetowe– Urzędu Mie–s—iego w Koszalinie. 

§ 20. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 

Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Wice”rzewodniczący Rady Mie–s—ie– 
w Koszalinie 

 

śugeniusz vuber 
  



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 73 ｦ 9094 ｦ Poz. 1343 

 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LV/660/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 

 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 73 ｦ 9095 ｦ Poz. 1343 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LV/660/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 

  



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 73 ｦ 9096 ｦ Poz. 1343 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LV/660/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIźACJI źAPISANŹCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURŹ TśCHNICźNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK WIASNŹCH GMINŹ, 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunie–szymi zmianami), Rada Miejska w Koszalinie rozstrzyga, co 

nastę”u–e: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym planem obejmu–ą: 

a) remont, ”rzebudowę, rozbudowę i budowę ”ro–e—towanych dróg: zbiorczych, lo—alnych, do–az-

dowych oraz ”ozostaJych elementów u—Jadu —omuni—acy–nego: ciągów ”ieszo-–ezdnych, ciągów 
pieszych; 

b) remont, ”rzebudowę, rozbudowę i budowę sieci: wodociągowych, —analizac–i sanitarne–, —anali-
zacji deszczowej dla projektowanej zabudowy; 

c) budowę zbiorni—ów retency–nych na sieciach —analizac–i deszczowe–, —anaJach otwartych lub ro-

wach ”rowadzących wody deszczoweŁ 

2. Inwestyc–e będą realizowane zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami, w tym w szczególno`ci 
z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawy o samorzą-
dzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy Prawo ochrony `rodowis—aŁ 

3. Inwestycje w za—resie ”rzesyJania i dystrybuc–i ”aliw gazowych, energii ele—tryczne– lub cie”Ja re-

alizowane będą w s”osób o—re`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

4. źasady finansowania zadaL wJasnych gminy: 

a) finansowanie inwestycji z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, u–ętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-

sach publicznych, przy czym limity wydat—ów budwetowych na wieloletnie ”rogramy inwestycyj-

ne ujmowane są —awdorazowo w budwecie gminy na —awdy ro—; 
b) zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych wskazanych w pkt 1 lit. a finansowane 

będą ”rzez budwet miasta lub na podstawie porozumieL z innymi podmiotami; 

c) zadania w za—resie realizac–i sieci wodociągowych, —analizac–i sanitarne– i deszczowej, o —tórych 
mowa w pkt 1 lit. b i c finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cie—ów, ze `rod—ów 
wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju 

i modernizac–i urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych, a ta—we ”rzez budwet miasta lub na 

podstawie umów z innymi podmiotami; 

d) zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na ”odstawie 
art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

  



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 73 ｦ 9097 ｦ Poz. 1343,1344 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LV/660/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIś ROźPATRźśNIA UWAG ŚO PROJśKTU MIśJSCOWśGO PLANU 
źAGOSPOŚAROWANIA PRźśSTRźśNNśGO ŚLA OBSźARU ROKOSOWO POIUŚNIś - ŚźIśRvĘCIN 

W KOSZALINIE 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U Nr 80, poz. 717 z ”óunie–szymi zmianami) Rada Miejska w Koszalinie, ”o za”oznaniu się z uwaga-

mi wymienionymi w wy—azie uwag wniesionych do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”ro–e—tu miej-

scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla obszaru Ro—osowo PoJudnie - Śzierwęcin w Koszali-

nie wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowis—o, stanowiącymi integralną czę`ć do—umentacji formalno-

”rawne– ”rac ”lanistycznych, nie uwzględnia uwag, —tóre nie zostaJy uwzględnione ”rzez Prezydenta Mia-

sta Koszalina. 
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ROźPORźĄŚźśNIś NR 2/2010 

DYREKTORA REGIONALNEGO źARźĄŚU GOSPOŚARKI WODNEJ W SZCZECINIE 

 z dnia 27 lipca 2010 r. 

zmieniające roz”orządzenie w s”rawie ustanowienia obwodów rybackich. 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie `ródlądowym (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) zarządza się, co nastę”u–e: 

§ 1. W roz”orządzeniu Nr 7ł2006 Śyre—tora Regionalnego źarządu Gos”odar—i Wodne– w Szczecinie 

z dnia 13 grudnia 2006 r. w s”rawie ustanowienia obwodów rybac—ich (ŚzŁ UrzŁ Wo–Ł Lubus—iego 
Nr 114, poz. 2035; z 2008 r. Nr 133, poz. 2069; z 2009 r. Nr 116, poz. 1526 oraz z 2010 r. Nr 48, 

poz. 682, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 136, poz. 2803; z 2008 r. Nr 136, poz. 3473; z 2009 r. 

Nr 151, poz. 2820 oraz z 2010 r. Nr 82, poz. 1494, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 121, 

poz. 2528; z 2008 r. Nr 108, poz. 2603; z 2009 r. Nr 77, poz. 2049 oraz z 2010 r. Nr 45, poz. 951) 

w”rowadza się nastę”u–ące zmiany w zaJączni—u do roz”orządzenia: 

1) poz. I.18.20. otrzymuje brzmienie: 

ｭI.18.20. Obwód rybac—i Jeziora Piaseczni— Śuwy na cie—u Śo”Jyw z Piasecznika uchodzącym do rzeki Ina 

- nr 1 

Obwód rybac—i obe–muje wody: 

1) Jeziora Piaseczni— Śuwy, Jeziora źa–ezierze (vabinec—ie, Piaseczni—), Jeziora Piaseczni— MaJy; 
2) cie—u Śo”Jyw z Piaseczni—a na caJe– –ego dJugo`ci; 
3) cie—u bez nazwy uchodzącego do Jeziora Piaseczni— Śuwy na caJe– –ego dJugo`ciŁｬ; 

2) uchyla się ”ozŁ IŁ18Ł21Ł; 
3) uchyla się ”ozŁ IŁ18Ł22Ł 

§ 2. Roz”orządzenie ”odlega ”ubli—ac–i w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa Lubus—iego, Śzienni—u 

Urzędowym Wo–ewództwa Pomorskiego i Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego. 

§ 3. Roz”orządzenie wchodzi w wycie z dniem 1 wrze`nia 2010 r. 

DYREKTOR 

 

Andrzej Kreft 
1344 

 

  


