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3) formę konsultacji, 
4) wJa`ciwą komórkę organizacyjną Urzędu od”owiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 

3Ł OgJoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem aktu prawa miejscowego jest zamiesz-

czane na okres co najmniej 14 dni kalendarzowych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogJo-

szeL w siedzibie UrzęduŁ 

4. W zalewno`ci od ”otrzeb, ogJoszenie o ”rze”rowadzeniu konsultacji mowe być zamieszczone w prasie 

lokalnej. 

§ 5. 1. Konsultacje mogą być ”rowadzone w szczególno`ci w nastę”ujących formach: 

1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji ”ozarządowych, 

2) zgJaszania uwag i opinii w formie pisemnej lub drogą elektronicznąŁ 

2. Z otwartego spotkania z organizacjami ”ozarządowymi s”orządza się ”rotokóJ, do którego doJącza 
się listę obecno`ci uczestników oraz uwagi i o”inie zgJoszone w trakcie spotkania. 

3. W ”rzy”adku konsultacji ”o”rzez zgJaszanie uwagi i opinii, termin na ich wyrawenie nie mowe być 
krótszy niw 14 dni od daty ich ogJoszeniaŁ 

§ 6. 1Ł WJa`ciwa komórka organizacyjna Urzędu roz”atruje uwagi i opinie oraz przekazuje wyniki kon-

sultacji, w formie sprawozdania, do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy. 

2Ł Wyniki konsultacji zawierają informację o organizacjach ”ozarządowych biorących udziaJ w konsul-

tacjach oraz zestawienie zgJoszonych ”rzez nie uwagi i opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku ich nie-

uwzględnieniaŁ 

3. Zatwierdzone przez Burmistrza Gminy wyniki konsultacji zamieszczane są w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogJoszeL w siedzibie Urzędu, nie ”óuniej niw w ciągu 14 dni od dnia zakoLczenia 
konsultacji. 

4. Wyniki konsultacji Burmistrz Gminy przekazuje Radzie Miejskiej wraz z projektem konsultowanego 

aktu prawnego. 

§ 7. Konsultacje uznaje się za wawne bez względu na liczbę organizacji biorących w nich udziaJ, jeweli 
zostaJy ”rze”rowadzone w s”osób zgodny z niniejszą uchwaJąŁ 

§ 8. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 9. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady  
 

Henryk Zajko 
1916 

 

1917 
1917 

UCHWAIA NR LVII/667/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 7 wrze`nia 2Ńń0 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zawartego pomiędzy ulicami PowstaLców Wielkopolskich, źwycięstwa, Krakusa i Wandy 

oraz terenem SzkoJy Podstawowej Nr 9 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, 
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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, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i 149, poz. 996) Rada 

Miejska w Koszalinie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXI/355/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 lutego 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu zawartego pomiędzy ulicami PowstaLców Wielko”olskich, źwycięstwa, Krakusa i Wandy oraz 

terenem SzkoJy Podstawowej Nr 9 w Koszalinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ”rojektu ”lanu z ustaleniami 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Koszalina ”rzyjętego 
uchwaJą Nr LVII/666/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 7 wrze`nia 2010 r., uchwala się miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami PowstaLców Wielko”olskich, 
źwycięstwa, Krakusa i Wandy oraz terenem SzkoJy Podstawowej Nr 9 w Koszalinie zwany dalej ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 4, 43 ha, którego granice zaznaczono na rysunku, stanowią-
cym zaJącznik nr 1. 

3. Przedmiotem ”lanu są tereny usJug, w tym obiekty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 
2000 m2 oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

4Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego mia-

sta Koszalina; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym zadaL z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania; 

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

§ 2. 1. Ustalenia planu miejscowego skJadają się z: 

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

2) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale 2; 

3) ustaleL szczegóJowych dla wyznaczonego w planie miejscowym terenu elementarnego, zawartych 

w rozdziale 3; 

4) ”rze”isów koLcowych, zawartych w rozdziale 4. 

2. Dla terenu elementarnego mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleLŁ 

§ 3. Dla terenu elementarnego s”recyzowano ustalenia szczegóJowe w nastę”ującym ukJadzie: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) zasady zagospodarowania przestrzennego i ksztaJtowania zabudowy; 
3) zasady tymczasowego zagospodarowania i uwytkowania terenu; 
4) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i dziedzictwa kulturowego; 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej; 

7) zasady obsJugi inwynieryjnejŁ 

§ 4. Ilekroć w ”rze”isach uchwaJy jest mowa o: 

1) terenie elementarnym - nalewy ”rzez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą, o okre`lonym 

przeznaczeniu podstawowym, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem literowym, dla 

którego sformuJowano za”isy ustaleL szczegóJowych; 
2) planie - nalewy ”rzez to rozumieć ”lan, o którym mowa w § 1 ust. 1; 

3) linii rozgraniczającej - nalewy ”rzez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o równym przeznaczeniu lub 

równych zasadach zagos”odarowania ustalonych w planie; 

4) granicy terenów ”od budowę obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2 - 

nalewy ”rzez to rozumieć linię okre`lającą obszar, na którym mogą być budowane obiekty handlowe 

o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2; 
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5) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez to rozumieć funkcję okre`loną symbolem oraz tekstem 

planu dla terenu elementarnego, której udziaJ w powierzchni zagospodarowania terenu elementarnego 

”owinien wynosić co najmniej 65%; 

6) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym - nalewy ”rzez to rozumieć funkcję, której udziaJ w zagospodarowaniu 

terenu elementarnego nie mowe ”rzekraczać 35% jego ”owierzchni, ”rzy czym wskaunik dotyczy 
Jącznego udziaJu wszystkich do”uszczonych rodzajów funkcji uzu”eJniającej; 

7) obowiązującej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczającą usytuowanie `ciany fron-

towej budynku, przy czym do”uszcza się cofnięcie w gJąb dziaJki do 30% dJugo`ci elewacji oraz wy-

cofanie linii parteru i rozwiązania go w formie ”odcienia, arkad bądu wnękŁ Obowiązującą linię zabu-

dowy mogą, ”rzy zachowaniu ”rze”isów odrębnych, ”rzekraczać: balkony, loggie, oka”y, gzymsy, 

rynny, rury s”ustowe, ”odokienniki, no`niki reklam, szyldy i inne detale wystroju architektonicznego - 

o ile elementy te są wysunięte nie więcej niw 1,5 m ”oza tę linię; elementy zagospodarowania terenu 

związane z budynkiem, jak: schody, ”ochylnie; zadaszenia nie”od”arte na gruncieŁ Obowiązująca lina 
zabudowy nie dotyczy budynków towarzyszących, lokalizowanych w gJębi dziaJki; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, której budynki nie mogą ”rzekroczyćŁ 
Nie”rzekraczalną linię zabudowy mogą, ”rzy zachowaniu ”rze”isów odrębnych, ”rzekraczać: balkony, 
loggie, okapy, gzymsy, rynny, rury s”ustowe, ”odokienniki, no`niki reklam, szyldów i inne detale wy-

stroju architektonicznego o ile elementy te są wysunięte nie więcej niw 1,5 m ”oza tę linię; elementy 

zagos”odarowania terenu związane z budynkiem, jak: schody, pochylnie; zadaszenia niepodparte na 

gruncie; 

9) zabudowie usJugowej - nalewy ”rzez to rozumieć budynki zawierające funkcje uwyteczno`ci ”ublicznej 

(administracji publicznej, wymiaru s”rawiedliwo`ci), kultury, obsJugi bankowej, handlu, gastronomii, 

usJug turystyki, s”ortu, rekreacji, nauczania, obsJugi ”asawerów w transporcie kolejowym, drogowym, 

lotniczym, morskim lub wodnym `ródlądowym, `wiadczenia usJug ”ocztowych lub telekomunikacyj-

nych oraz inne ogólnodostę”ne budynki ”rzeznaczone do wykonywania ”odobnych funkcji, w tym 

takwe budynki biurowe, budynki zamieszkania zbiorowego (hotel); budynki drobnej wytwórczo`ci 
i rzemiosJa wraz z pomieszczeniami pomocniczymi; budynki handlowe o ”owierzchni s”rzedawy ”o-

wywej 2000 m2; budynki sJuwące ”rowadzeniu dziaJalno`ci związanej z obsJugą ludno`ci lub ”odmio-

tów gos”odarczych, których uwytkowanie nie ”owoduje uciąwliwo`ci lub ”owodując uciąwliwo`ci, jak 

emisje, haJas, it”Ł, nie narusza interesu ”rawnego osób trzecich oraz norm ochrony `rodowiska, 
a takwe niewymagające wytwarzania ”roduktów metodami przemysJowymi oraz skJadowania materia-

Jów i towarów na otwartym terenie; 

10) wysoko`ci ”ierzei - nalewy przez to rozumieć wysoko`ć budynków lokalizowanych w obowiązujących 
linach zabudowy lub od strony nieprzekraczalnych linii zabudowy mierzoną od ”oziomu chodnika ulicy 

”rzylegającej do ”oziomu najwywszego elementu budynku lokalizowanego od strony linii zabudowy, 

z uwzględnieniem za”isów pkt 7 i 8; 

11) wysoko`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć mierzoną od ”oziomu terenu przy najniw-
szym wej`ciu do budynku lub jego czę`ci, znajdującym się na ”ierwszej kondygnacji nadziemnej bu-

dynku (niebędącym wej`ciem wyJącznie do ”omieszczeL gos”odarczych lub ”omieszczeL technicz-

nych), do górnej ”owierzchni najwywej ”oJowonego stro”u, Jącznie z grubo`cią izolacji cie”lnej i war-

stwy ją osJaniającej bez uwzględnienia wyniesionych ”onad tę ”Jaszczyznę maszynowni duwigów 

i innych pomieszczeL technicznych, bądu do ”oziomu najwywej ”oJowonego ”unktu stro”odachu albo 
do najwywej ”oJowonej górnej ”owierzchni ”rzekrycia budynku, nad najwywszą kondygnacją, z pomi-

nięciem kominów, masztów, urządzeL technicznych; 
12) kącie ”oJowenia granic w stosunku do ”asa drogowego lub ciągu ”ieszego - nalewy ”rzez to rozumieć 

kąt zawarty ”omiędzy linią wytyczającą granice terenu ”asa drogowego, a linią wydzielającą granice 
”oszczególnych dziaJek ”rzylegJych do tego ”asaŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 5. Oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu: 

1) granica terenu objętego ”lanem; 

2) linia rozgraniczająca teren o okre`lonym ”rzeznaczeniu lub okre`lonych zasadach zagos”odarowania, 
stanowiąca jednocze`nie linię rozgraniczającą teren ”od budowę obiektów handlowych o powierzchni 

s”rzedawy ”owywej 2000 m2; 

3) symbole literowe identyfikujące tereny o równych kategoriach ”rzeznaczenia - U/MW teren zabudowy 

usJugowej, mieszkaniowej wielorodzinnej; 
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4) obiekty objęte ochroną konserwatorską; 
5) obiekty do zachowania; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

7) obowiązująca linia zabudowy; 
8) istniejące obiekty niezgodne z planem przeznaczone do likwidacji; 

9) granica strefy B ochrony konserwatorskiej. 

§ 6. 1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usJugowa o znaczeniu ogólnomiejskim wraz z parkingami, 

w tym obiekty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2; 

2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z parkingami. 

2. Zasady zagospodarowania przestrzennego i ksztaJtowania zabudowy: 

1) wysoki standard architektoniczny budynków w zakresie formy i materiaJów wykoLczeniowych; 
2) dla zabudowy usJugowej obowiązuje zrównicowanie form zabudowy i ich wysoko`ci oraz Jączenie 

”oszczególnych budynków lub czę`ci zabudowy za ”omocą takich elementów, jak ”rzej`cia ”omiędzy 
budynkami, ”asawe, galerie, klatki schodowe lub inne elementy; 

3) zabudowa usJugowa z zastosowaniem ”owiązaL komunikacyjnych między jednostkami usJugowymi 

lokalizowanymi na terenie w formie zadaszonych ”asawy i galerii handlowych z ”rzej`ciami pieszymi, 

wewnętrznymi placami, do`wietlonych `wiatJem naturalnym; 

4) zachowanie z mowliwo`cią ”rzebudowy i zmiany s”osobu uwytkowania budynków i obiektów będą-
cych w dobrym stanie technicznym o wysokich walorach przestrzennych i architektonicznych oraz 

obiektów o wysokich walorach historycznych, z zastrzeweniem ustaleL szczegóJowych; 
5) obowiązek likwidacji zabudowy ”rowizorycznej i nietrwaJej oraz obiektów ”rodukcyjnych magazyno-

wych, oznaczonych na rysunku planu miejscowego; 

6) dla ”ozostaJych obiektów niewymienionych w pkt 5 do”uszcza się rozbudowę, ”rzebudowę, remonty, 
zmianę s”osobu uwytkowania i wyburzenia, z zastrzeweniem § 12 pkt 4; 

7) dla zabudowy obowiązują linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
8) ”rzebieg linii rozgraniczających teren elementarny nalewy okre`lać ”o”rzez odczyt osi od”owiednich 

linii z rysunku planu; 

9) o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczej, zakazuje się lokalizowania wolnostojących no`ników 
reklamowych; 

10) do”uszcza się no`niki reklamowe dostosowane formą, stylem oraz proporcjami do kompozycji i detalu 

elewacji, nie ”rzesJaniające otworów okiennych; na budynkach objętych ochroną konserwatorską, 
wyJącznie jako szyldy informujące o prowadzonej w budynku dziaJalno`ci, nie ”rzesJaniające wystroju 

i detalu architektonicznego; 

11) mowliwo`ć lokalizacji i rozmieszczenia no`ników reklamowych nalewy okre`lić w projekcie budowla-

nym inwestycji; 

12) zabrania się instalowania staJych no`ników reklamowych na ogrodzeniach i sJu”ach o`wietleniowych 
oraz reklam w postaci tkanin i siatek na elewacji; 

13) zakazuje się lokalizacji zabudowy o funkcjach produkcyjnych i warsztatowych oraz związanych z nimi 

skJadów i magazynów; 
14) dla ”otrzeb obsJugi obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2 oraz obiektów 

usJugowych, w tym o znaczeniu ogólnomiejskim, do”uszcza się fakultatywnie lokalizację stacji trans-

formatorowej abonenckiej w formie wbudowanej w budynek; 

15) do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki w celu realizowania ”rzedsięwzięcia inwe-

stycyjnego na dwóch lub więcej dziaJkach; 
16) obowiązuje wymóg zagos”odarowania zielenią terenów, które nie są zabudowane i uwytkowane jako 

powierzchnie utwardzone; 

17) obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych /parkingowych/ w granicach dziaJek zajmowanych przez 

inwestycjęŁ Śo”uszcza się za”ewnienie brakujących miejsc ”ostojowych wynikające z § 10 ust. 2 

pkt 1 lit. a-e na terenie parkingu centrum handlowo-usJugowego, ”od warunkiem zachowania wyma-

ganej ilo`ci miejsc dla centrum handlowego. 

3. W zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 

1) minimalne powierzchnie wydzielanych dziaJek okre`lają ustalenia szczegóJowe; 
2) minimalne wielko`ci wydzielanych dziaJek nie dotyczą terenów dojazdów wewnętrznych oraz wydzie-

leL ”od urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej; 
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3) do”uszcza się wydzielanie, niezalewnie od ustaleL szczegóJowych, dziaJek ”od urządzenia i obiekty 

techniczne na zasadach okre`lonych w odrębnych ”rze”isach; 
4) nie ustala się obszarów wymagających ”rze”rowadzenia scaleL i ”odziaJów okre`lonych w przepisach 

odrębnych; 
5) do”uszcza się mowliwo`ć realizacji jednej inwestycji na kilku dziaJkach, z zastrzeweniem warunków 

wynikających z ”rze”isów odrębnychŁ 

§ 7. W zakresie tymczasowego uwytkowania terenu ustala się: 

1) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ”rojektowaną funkcją do”uszcza się dotychczasowe 
uwytkowanie terenu i obiektów istniejących - bez mowliwo`ci ich rozbudowy i przebudowy, z dopusz-

czeniem ich remontu; 

2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych jak kioski, kontenery, namioty, z wyJączeniem 

dopuszczonych w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) w granicach ”lanu miejscowego wyznacza się granicę strefy ｭBｬ ochrony ukJadów ”rzestrzennych, 
oznaczoną na rysunku ”lanu - w obszarze której obowiązują okre`lone ”oniwej zasady i warunki ochrony 

zabytków: 
a) ochronie ”odlegają: historyczne szeroko`ci frontów ”arceli, linie zabudowy, historyczna zabudowa, 
b) warunki ochrony: 

- utrzymanie i uczytelnienie historycznej zasady ”odziaJów ”arcelacyjnych w postaci histo-

rycznych szeroko`ci frontów zabudowy, 

- utrzymanie historycznych linii zabudowy, 

- utrzymanie we wJa`ciwym stanie technicznym i funkcjonalnym istniejącej zabudowy o war-

to`ci zabytkowej, okre`lonej i wymienionej w ustaleniach szczegóJowych i oznaczonej na ry-

sunku planu, 

- dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej oraz architekto-

nicznych form zabudowy, 

2) obowiązują ”rocedury wynikające z ”rze”isów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

oraz innych ”rze”isów dotyczących zabytkówŁ 

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) obowiązuje zakaz skJadowania, ”rzechowywania, utylizacji oraz ”rzetwórstwa ”roduktów mogącego 
skutkować ”rzedostawaniem się substancji szkodliwych dla `rodowiska do gruntu, wód lub ”owietrza; 

2) obowiązuje zakaz skJadowania materiaJów Jatwo”alnych lub wybuchowych; zakaz ten nie dotyczy 
stacji paliw; 

3) uciąwliwo`ć kawdej inwestycji nie mowe naruszać interesu ”rawnego osób trzecich oraz norm ochrony 

`rodowiska; 
4) obowiązuje od”rowadzenie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji 

deszczowej; 

5) do”uszcza się mowliwo`ć usunięcia drzew i krzewów na warunkach okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 

§ 10. Ustalenia dotyczące ”owiązaL i zasad funkcjonowania ukJadu komunikacyjnego: 

1) ukJad komunikacyjny (ciągi komunikacji koJowej i ”ieszej) ”rojektowany na terenach objętych ”lanem 

nalewy ”owiązać z zewnętrznym ukJadem komunikacyjnym ”o”rzez wJączenie do istniejących ulic; 
2) zasady organizacji parkowania: 

a) realizacja nowego obiektu oraz rozbudowa i ”rzebudowa istniejącego obiektu, a takwe zmiana 

s”osobu uwytkowania ”owodująca ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych jest uwarunkowana za”ewnie-

niem odpowiedniej minimalnej liczby miejsc postojowych w granicach inwestycji, obliczonych na 

podstawie nastę”ujących wskauników ”arkingowych: 
- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie, 

- dla zabudowy obiektami zamieszkania zbiorowego - 1 miejsce ”arkingowe na kawde 3 miejsca 

noclegowe, 

- dla usJug: administracji ”ublicznej, wymiaru s”rawiedliwo`ci, biur, banków, usJug zdrowia, usJug 

wbudowanych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 miejsce ”arkingowe na kawde 
roz”oczęte 50 m2 ”owierzchni uwytkowej, 

- dla usJug: handlu i kultury, rekreacji czynnej - 1 miejsce parkingowe na kawde roz”oczęte 50 m2 

”owierzchni uwytkowej, 
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- dla usJug gastronomii - 1 miejsce ”arkingowe na kawde roz”oczęte 8 miejsc konsumpcyjnych, 

- dla wielofunkcyjnego centrum handlowo-usJugowego zawierającego obiekty handlowe o po-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2 - 1 miejsce ”ostojowe na kawde roz”oczęte 50 m2 

”owierzchni s”rzedawy; 
b) dla lokali mieszkalnych i usJugowych o ”owierzchni uwytkowej wywoJującej ”otrzeby ”arkingowe 

do 2 miejsc parkingowych, zlokalizowanych w obiektach istniejących ada”towanych do tych 
funkcji, nie wymaga się zabez”ieczenia miejsc ”ostojowych na terenie dziaJki budowlanej; 

c) w obrębie obszaru objętego ”lanem zakazuje się lokalizacji wydzielonych ”arkingów dla samo-

chodów cięwarowych, zakaz nie dotyczy stanowisk oczekiwania w strefie dostaw do wielofunk-

cyjnego centrum handlowousJugowegoŁ 

§ 11. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 

1) do”uszcza się budowę nowych oraz likwidację, ”rzebudowę i rozbudowę istniejących sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

2) do”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej na terenie elementarnym; 

3) infrastrukturę techniczną, ”rojektowaną na terenach objętych ”lanem nalewy ”owiązać z zewnętrznym 

ukJadem infrastruktury ”o”rzez wJączenie do infrastruktury technicznej w istniejących ulicach: źwy-

cięstwa, Krakusa i Wandy oraz PowstaLców Wielko”olskich; 
4) stosownie do potrzeb przyjmuje się nastę”ujące rodzaje sieci infrastruktury technicznej: 

a) sieć wodociągowa o `rednicy 50-150 mm, 

b) sieć kanalizacji sanitarnej o `rednicy 200-300 mm, 

c) sieć kanalizacji deszczowej o `rednicy 300-500 mm, 

d) sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 50-150 mm, 

e) sieć cie”Jownicza `rednicy 2x 50-150 mm, 

f) sieć elektroenergetyczna niskiego na”ięci i `redniego na”ięcia, 
g) sieć o`wietleniowa, 
h) kanalizacja teletechniczna; 

5) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
a) zaopatrzenie w wodę ”itną z ogólnomiejskiego systemu wodociągowego, 
b) budowę ”rzyJączy, instalacji zewnętrznych lub sieci wodociągowej na terenach ”rzeznaczonych 

do zainwestowania; 

6) w zakresie od”rowadzenia `cieków i wód o”adowych z obszaru objętego ”lanem ustala się: 
a) od”rowadzenie `cieków sanitarnych i wód o”adowych - poprzez system kanalizacji sanitarnej 

oraz kanalizacji deszczowej w ukJadzie grawitacyjno-ci`nieniowym do ogólnomiejskiego systemu 

kanalizacyjnego, 

b) budowę ”rzyJączy, instalacji zewnętrznych lub sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, które na-

lewy wJączyć do systemu ogólnomiejskiego; 

7) w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania od”adów ustala się: dla od”adów komunalnych - obowią-
zek segregacji wedJug gru” asortymentowych, zbieranie w miejscu ich ”owstania na obszarze dziaJki 
lub jednego ”rzedsięwzięcia inwestycyjnego i wywóz na komunalne wysy”isko `mieci; 

8) w zakresie elektroenergetyki ustala się: 
a) zasilanie obszaru siecią kablową z wykorzystaniem istniejących linii kablowych w ”rzylegJych 

ciągach komunikacyjnych, 

b) utrzymanie lub ”rzebudowę istniejących stacji transformatorowych 15/04 V zgodnych z planem, 

c) likwidację kolidujących z inwestycją oraz budowę nowych stacji transformatorowych, 

d) w zalewno`ci od ”otrzeb do”uszcza się lokalizację i wydzielenie dziaJek ”od kontenerowe stacje 
transformatorowe na terenie elementarnym, 

e) fakultatywnie do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej abonenckiej w formie wbudowa-

nej w budynek; 

9) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
a) utrzymanie istniejących gazociągów `redniego ci`nienia z mowliwo`cią ich ”rzebudowy, do”usz-

cza się ich usunięcie, 
b) nowe sieci lub instalacje zewnętrzne gazowe ”owinny być realizowane jako `rednioci`nieniowe 

z redukcją ci`nienia na obiektach, 
c) do”uszcza się mowliwo`ć rozbudowy istniejących sieci gazowych niskiego ci`nienia; 

10) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się: 
a) ustala się realizację ”otrzeb cie”lnych w oparciu o istniejący system cie”Jowniczy, 
b) do”uszcza się wykorzystanie niskoemisyjnych uródeJ energii cie”lnej, takich jak: gaz, olej o”aJo-

wy oraz uródeJ bezemisyjnych, takich jak: energia elektryczna, kolektory sJoneczneŁ 
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RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 12. Ustalenia szczegóJowe dla terenu zabudowy usJugowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, ozna-

czonego symbolem U/MW o powierzchni 4,43 ha: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - zabudowa usJugowa o znaczeniu ogólnomiejskim wraz z parkingami, w tym obiek-

ty handlowe o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000 m2; 

b) uzu”eJniające - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z parkingami; 

2) zasady zagospodarowania przestrzennego i ksztaJtowania zabudowy: 

a) istniejące obiekty chronione ustaleniami ”lanu do zachowania na warunkach okre`lonych w pkt 4, 

b) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do zachowania; do”uszcza się jej wyburzenia, 
”rzebudowę, rozbudowę, nadbudowę, 

c) nakaz docelowej likwidacji istniejącej zabudowy oznaczonej na rysunku ”lanu, 
d) zabudowa tworząca wielofunkcyjne centrum handlowo-usJugowe w formie jednostek usJugo-

wych utworzonych ze zblokowanych ze sobą skle”ów i innych usJug z zastosowaniem ogólnodo-

stę”nych ”owiązaL komunikacyjnych między tymi jednostkami usJugowymi w postaci zadaszo-

nych, do`wietlanych `wiatJem naturalnym ”asawy i galerii handlowych z ”rzej`ciami pieszymi, 

a takwe wewnętrznymi placami urządzonymi z zielenią naturalną oraz maJą architekturą taką jak 
na przykJadŁ: Jawki, kosze na `mieci, rzeuby, fontanny, strumyki, wodospady, 

e) nakazuje się realizację ogólnodostę”nego ”lacu, otwartego lub ”rzekrytego, do`wietlonego `wia-

tJem naturalnym, jako wej`cia od strony ulicy źwycięstwa, który ”owinien być równiew dostę”ny 
od strony ulicy Krakusa i Wandy; minimalna. ”owierzchnia ”lacu (czę`ci otwartej lub ”rzekrytej 
Jącznie) - 1700 m2; minimalna powierzchnia elementów do`wietlenia naturalnego czę`ci zadaszo-

nej placu - 40% jej powierzchni, 

f) nakazuje się realizację co najmniej drugiego wej`cia od strony ulicy Krakusa i Wandy zapewniają-
cego wej`cie do centrum handlowego dla idących z kierunku od ulicy DrzymaJy, 

g) nakazuje się utworzenie co najmniej jednego ”asawu, Jączącego gJówne wej`cie od strony ulicy 
źwycięstwa z wej`ciem z kierunku od ulicy DrzymaJy, w poziomie ulicy Krakusa i Wandy, jedno-

”rzestrzennego ”rzez wszystkie kondygnacje usJugowe, do`wietlonego `wiatJem naturalnym z urzą-
dzeniami maJej architektury i zieleni, o których mowa ”od literą d), o minŁ szeroko`ci 7 m, posze-

rzonego do szeroko`ci co najmniej 12,0 m, o Jącznej dJugo`ci ”oszerzeL nie mniej niw 25% dJu-

go`ci ”asawu, 
h) do”uszczalne lokale usJugowe w budynkach mieszkalnych nalewy realizować jako wbudowane, 
i) w noworealizowanych obiektach lokale mieszkalne nalewy realizować na kondygnacjach ”owywej 

parteru, 

j) do”uszcza się fakultatywną lokalizację ”arkingu dla obsJugi centrum handlowo-usJugowego na 
kondygnacjach ”oniwej ”oziomu placu o którym mowa w literze ｭeｬ, pod warunkiem zastosowa-

nia elewacji kurtynowej, witrynowej od strony ulicy Krakusa i Wandy, 

k) zakaz lokalizacji nowych jednokondygnacyjnych garawy wolnostojących oraz zabudowy gos”o-

darczej, 

l) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej z wyJączeniem obiektów związanych z procesem bu-

dowlanym lub obiektów wynikających z etapowania realizacji inwestycji, 

m) lokalizacja miejsc postojowych - ”arkingów na kondygnacjach, w obiektach wielopoziomowych; 

do”uszcza się fakultatywnie wolnostojące lub dobudowane ”arkingi wielo”oziomowe dla obsJugi 
funkcji okre`lonych ”lanem, 

n) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

o) powierzchnia zabudowy: - dla wielofunkcyjnego centrum handlowo-usJugowego od 75% do 90% 
”owierzchni terenu ”rzeznaczonego ”od inwestycję; - dla zabudowy mieszkaniowej do 65% po-

wierzchni dziaJki budowlanej, 
p) minimalna wysoko`ć ”ierzei: 

- w pierzei ulicy Krakusa i Wandy - 9 m, z zastrzeweniem, we na co najmniej 35% dJugo`ci tej 
pierzei od strony ul. źwycięstwa minimalna wysoko`ć wynosi 15 m; ustalenie to nie dotyczy 

istniejących budynków objętych ochroną i ich bez”o`redniego otoczenia, 
- w ”ierzei ulicy źwycięstwa - 6 m, z zastrzeweniem zaakcentowania zabudowy stanowiącej 

narownik ul. źwycięstwa i ul. PowstaLców Wielko”olskich; zabudowa o minimalnej wysoko`ci 
10 m na dJugo`ci co najmniej 40 m, 
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- w ”ierzei ulicy PowstaLców Wielko”olskich - 6 m, z zastrzeweniem zaakcentowania zabudo-

wy stanowiącej narownik ul. źwycięstwa i ul. PowstaLców Wielko”olskich; zabudowa o mi-

nimalnej wysoko`ci 10 m, na dJugo`ci co najmniej 40 m, 

q) maksymalna wysoko`ć zabudowy 25 m; do”uszcza się ”rzewywszenia budynków ”rzekraczające 
wysoko`ć 25 m do wysoko`ci 35 m, o sumarycznej ”owierzchni zabudowy nie”rzekraczającej 
40% powierzchni terenu przeznaczonego pod inwestycję, 

r) wzdJuw ulicy: Krakusa i Wandy nowa zabudowa jako pierzejowa z obowiązkiem rozczJonkowania 
bryJ; nakaz stosowania szlachetnych, wysokogatunkowych okJadzin elewacyjnych od strony gJównych 

ciągów komunikacyjnych - ul. Krakusa i Wandy, ul. źwycięstwa oraz od strony czę`ci ul. PowstaLców 

Wielkopolskich, co najmniej na odcinku od ul. źwycięstwa do granic dziaJki o numerze ewiden-

cyjnym 5/2, 

s) do”uszcza się ”ylony o wysoko`ci do 35 m, z logo firm, jako dominanty wysoko`ciowe, 
3) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) minimalna ”owierzchnia nowowydzielanej dziaJki budowlanej - 1200 m2, 

b) minimalna szeroko`ć frontu wydzielanej dziaJki - 20 m, 

c) kąt ”oJowenia granic wydzielanych dziaJek w stosunku do linii rozgraniczających ”asa drogowego 
90° (± 5°), 

d) do”uszcza się Jączenie dziaJek w celu realizacji inwestycji; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: 

a) obiekty objęte ochroną konserwatorską, ”ro”onowane w studium do wpisania do rejestru zabyt-

ków - ul. źwycięstwa nr 6 i nr 6a oznaczono na rysunku planu, 

b) dla obiektów wymienionych ”od literą a) w”rowadza się: 
- nakaz zachowania historycznego wyglądu bez obowiązku odtworzenia wyburzonego wcze-

`niej skrzydJa budynku, z zachowaniem historycznie uksztaJtowanych elementów takich jak: 
forma i pro”orcja bryJ, ksztaJt dachu, rozmieszczenie, proporcje i ”odziaJ otworów okiennych 

i drzwiowych, 

- zakaz rozbiórki, rozbudowy i nadbudowy, 

- nakaz zachowania historycznej stolarki okiennej i drzwiowej bez zmiany wielko`ci otworów 
okien i drzwi, a w razie wymiany odtworzenie ”ierwotnych ”odziaJów stolarki okiennej wraz 

z detalem, 

c) do”uszcza się wkom”onowanie i ”oJączenie ”rzestrzenne i funkcjonalne budynków wymienionych 
”od literą a) w nowoprojektowany budynek wielofunkcyjnego centrum handlowo-usJugowego pod 

warunkiem zachowania historycznych elewacji budynków, 
d) do”uszcza się rozbiórkę lub ”rzebudowę istniejącego Jącznika obiektów ”rzy ul. źwycięstwa 6 

i nr 6a, 

e) obiekty objęte ochroną konserwatorską znajdują się w strefie B ochrony konserwatorskiej - obo-

wiązują ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków zawarte w § 8; 

5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego: 
a) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 4% powierzchni terenu przeznaczonego pod 

inwestycję, 
b) obowiązują ustalenia zawarte w § 9; 

6) zasady obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga komunikacyjna wjazdy i wyjazdy z istniejących ulic lewących ”oza granicami planu: Kra-

kusa i Wandy oraz PowstaLców Wielko”olskich, 
b) dostawy towarów - z ul. PowstaLców Wielko”olskich; do”uszcza się dostawy z ul. Krakusa i Wandy, 

c) ilo`ć miejsc parkingowych - zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale § 10 pkt 2, 

d) obsJuga wewnętrzna - z ”rojektowanych ciągów komunikacyjnych, ”ieszo-jezdnych oraz pieszych; 

7) zasady obsJugi inwynieryjnej - zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzenie 
`cieków i wód o”adowych nalewy realizować w oparciu o istniejące i ”rojektowane sieci inwynieryjne 

z wJączeniem do infrastruktury w ”rzylegJych ulicach zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 11. 

RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 13. Okre`la się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 10% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ustale-

nia ”rzez Prezydenta Miasta Koszalina jednorazowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo 
uwytkownika wieczystego nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku z uchwaleniem planu. 
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§ 14. Na obszarze objętym planem miejscowym tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami PowstaLców Wielko”olskich, źwycięstwa, 
Krakusa i Wandy oraz terenem SzkoJy Podstawowej Nr 9 w Koszalinie, ”rzyjętego uchwaJą Nr XVIII/183/2007 

Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2007 r. (Śziennik Urzędowy Województwa źachodnio-

pomorskiego z 2008 r. Nr 18, poz. 339). 

§ 15. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta KoszalinaŁ 

§ 16. UchwaJa ”odlega o”ublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 

§ 17. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie 

 

Tomasz Czuczak 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LVII/667/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 7 wrze`nia 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 107 ｦ 14495 ｦ Poz. 1917 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LVII/667/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 7 wrze`nia 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LVII/667/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 7 wrze`nia 2010 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE MIEJSCOWYM 

źAŚAK Z źAKRśSU INFRASTRUKTURY TśCHNICźNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK 
WIASNYCH GMINY ORAź źASAŚACH ICH FINANSOWANIA 

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 ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Koszalinie rozstrzyga, 

co nastę”uje: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb miesz-

kaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - za-

dania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym planem obejmują: 

a) realizację ”rojektowanych dróg dojazdowych, ”rojektowanych ciągów ”ieszorowerowych oraz 
lokalnych tras pieszych, 

b) modernizację, rozbudowę i budowę sieci wodociągowej, 
c) modernizację i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanej 

zabudowy, 

d) realizację nowej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej SN, NN, 

e) realizację nowej sieci gazowej `redniego ci`nienia z redukcją ci`nienia na obiektachŁ 

3. Realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym mŁinŁ ustawą Prawo budowlane, 
ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej 

i ustawą o ochronie `rodowiskaŁ 

4. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja re-

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

5Ł źasady finansowania zadaL wJasnych gminy: 

a) finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-

sach publicznych, przy czym limity wydatków budwetowych na wieloletnie ”rogramy inwestycyj-

ne ujmowane są kawdorazowo w budwecie gminy na kawdy rokŁ 
b) zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych wskazanych w pkt 2, finansowane będą 

”rzez budwet miasta lub na podstawie porozumieL z innymi podmiotami. 

c) zadania w zakresie realizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, o których 
mowa w pkt 2 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 `cieków, ze `rodków 
wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju 

i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych, a takwe ”rzez budwet miasta lub na 

podstawie umów z innymi podmiotami. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LVII/667/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 7 wrze`nia 2010 r. 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Koszalinie, po zapoznaniu 

się z uwagami ujętymi w wykazie, wniesionymi do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu zawartego ”omiędzy ulicami PowstaLców Wielko”olskich, źwycięstwa, Krakusa i Wandy 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 107 ｦ 14497 ｦ Poz. 1917,1918 

 

oraz terenem SzkoJy Podstawowej Nr 9 w Koszalinie, stanowiącymi integralną czę`ć dokumentacji formalno-

”rawnej ”rac ”lanistycznych, nie uwzględnia uwag, które nie zostaJy uwzględnione ”rzez Prezydenta Miasta 
Koszalina 
1917 

 

 

1918 
1918 

UCHWAIA NR XLV/441/10 

RADY MIEJSKIEJ W PIOTACH 

 z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

w sprawie: stawek opJaty targowej, jej poboru w drodze inkasa oraz okre`lenia inkasenta 

i wynagrodzenia za inkaso oraz uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w PJotachŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i o”Jatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, 

poz. 675; z 2010 r. Nr 95, poz. 613), Rada Miejska w PJotach uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1Ł Okre`la się nastę”ujące stawki dziennej o”Jaty targowej obowiązujące na terenie Gminy PJoty: 

1) ”rzy s”rzedawy zniczy i kwiatów - 20,00 zJ, 
2) ”rzy s”rzedawy ”ozostaJych artykuJów: 

- stanowisko zadaszone - 5,00 zJ, 
- za kawdą dodatkową ”owierzchnię ”rzed stanowiskiem - 5,00 zJŁ 

§ 2. Uchwala się Regulamin Targowiska Miejskiego w PJotach, który stanowi zaJącznik do niniejszej 
uchwaJyŁ 

§ 3. 1Ł źarządza się ”obór o”Jaty targowej w drodze inkasa. 

2. Inkasentami o”Jaty targowej wyznacza się strawników Strawy Miejskiej w PJotachŁ 

§ 4. 1Ł Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w § 3 ust. 2 za ”obór o”Jaty targowej 
w wysoko`ci 20% ”obranych i terminowo odprowadzanych kwot. 

2Ł Inkasent ”obierający o”Jatę targową od”rowadza ją za okresy miesięczne w terminie do 15 kawde-

go miesiąca za miesiąc ”o”rzedni na rachunek Gminy PJotyŁ 

§ 5. Traci moc uchwaJa Nr XIII/105/2007 z dnia 23 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w PJotach w spra-

wie ustalenia wysoko`ci dziennej stawki o”Jaty targowej, okre`lenia inkasenta oraz wysoko`ci inkasaŁ 

§ 6. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi PJotów 

§ 7. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od ogJoszenia jej w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodniczący Rady: 
 

Piotr Jasina 
  


