
 

 

TRś_Ć: 
Poz.: 

U C H W A I Ź  R A Ś Ź  M I A S T A  

1341 ｦ Nr LV/658/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

nieruchomo`ci ”oJowonych ”rzy ul. GnieunieLs—ie– 52 i 54 w Koszalinie 8947 

1342 ｦ Nr LV/659/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. spra-

wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze zawar-

tym między ulicami: Batalionów ChJo”s—ich, AlŁ Monte Cassino, AlŁ Armii 

Krajowej oraz torami kolejowymi w Koszalinie 8957 

1343 ｦ Nr LV/660/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

Ro—osowo PoJudnie - Śzierwęcin w Koszalinie 8985 

R O ź P O R ź Ą Ś ź ś N I A  

1344 ｦ Nr 2/2010 Dyrektora Regionalnego źarządu Gos”odar—i Wodne– w Szczecinie 

z dnia 27 lipca 2010 r. zmienia–ące roz”orządzenie w sprawie ustanowienia 

obwodów rybac—ich 9097 

1345 ｦ Nr 3ł2010 Śyre—tora Regionalnego źarządu Gos”odar—i Wodne– w Szczecinie 

z dnia 27 lipca 2010 r. w s”rawie zniesienia strefy ochronne– u–ęcia wody 
podziemnej w mie–scowo`ci Śobra 9098 

ź A R ź Ą Ś ź ś N I A  

1346 ｦ Nr 24ł2010 Regionalnego Śyre—tora Ochrony _rodowis—a w Szczecinie z dnia 

19 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 

ｭCzarnocinｬ 9098 

1347 ｦ Nr 25ł2010 Regionalnego Śyre—tora Ochrony _rodowis—a w Szczecinie z dnia 

19 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 

ｭUroczys—o _więta im. prof. M. Jasnowskiegoｬ 9108 
 

 

1341 
1341 

UCHWAIA NR LV/658/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nieruchomo`ci 
”oJowonych ”rzy ul. GnieunieLskiej 52 i 54 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, 

Nr 73 Szczecin, dnia 5 sierpnia 2010 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
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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 i Nr 75, poz. 474) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA WSTĘPNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXIII/400/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 kwietnia 

2009 r. ｭw s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie nieruchomo`ci ”oJowonych ”rzy ul. GnieunieLs—ie– 52 i 54 w Koszalinieｬ, ”rzy–ętego 
uchwaJą Rady Mie–s—ie– w Koszalinie Nr XXXI/531/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r., stwierdza–ąc zgod-

no`ć ”ro–e—tu ”lanu ze Studium uwarun—owaL i kierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Ko-

szalina, ”rzy–ętego uchwaJą Nr XXXV/357/97 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 5 wrze`nia 1997 r., 

zmienionego uchwaJą Nr XXV/373/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2005 r. 

w sprawie zmiany Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Koszali-

na, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie nieruchomo`ci ”oJowonych 
przy ul. GnieunieLs—ie– 52 i 54, w dalsze– czę`ci uchwaJy zwany ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 0,5758 ha, oznaczony na zaJączni—u graficznym nr 1. 

3. Przedmiotem ”lanu –est o—re`lenie s”osobu zagos”odarowania terenów ”rzeznaczonych ”od: zabu-

dowę usJugową, usJugową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów ”od —omuni-

—ac–ę, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

4. źaJączni—ami do uchwaJy są: 

1) zaJączni— nr 1 - rysune— ”lanu, zatytuJowany ｭMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie nieruchomo`ci ”oJowonych ”rzy ul. GnieunieLs—ie– 52 i 54 w Koszalinieｬ, s”orządzony 

w skali 1:500; 

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 rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu; 

4) zaJączni— nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

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

§ 2. Zakres planu obejmuje: 

1) zasady zagospodarowania i —sztaJtowania zabudowy w liniach rozgranicza–ących tereny o równym 

”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania, a ta—we szczególne warun—i zagos”odarowa-

nia terenów oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu ”o”rzez o—re`lenie ”arametrów i ws—auni—ów 
—sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym: linie zabudowy, gabaryty obie—tów 

i ws—auni—i intensywno`ci zabudowy; 
2) w”rowadzenie oznaczeL graficznych i cyfrowo - literowych dla terenów ob–ętych ”lanem, w zalewno-

`ci od ”rzeznaczenia tych terenów, gdzie cyfra –est oznaczeniem ”orząd—owym a litery oznacza–ą 
symbol przeznaczenie terenu; 

3) wymagania wyni—a–ące z ”otrzeb —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
4) wymagania dotyczące zasad ochrony `rodowis—a i przyrody oraz krajobrazu kulturowego; 

5) ustalenia dotyczące zasad i warun—ów scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
6) ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego i zasad obsJugi 

komunikacyjnej; 

7) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastru—tury techniczne– 
oraz obsJugi terenów w tym zakresie; 

8) wymagania w zakresie tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwyt—owania terenów; 
9) wymagania wyni—a–ące z potrzeb obrony cywilnej i ochrony ”rzeciw”owarowe–; 
10) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–; 
11) o—re`lenie staw—i ”rocentowe– dla ustalenia –ednorazowe– o”Jaty w związ—u ze zbyciem ”rzez wJa`ci-

ciela albo uwyt—owni—a wieczystego nieruchomo`ci, —tóre– warto`ć wzrosJa w związ—u z uchwaleniem 

planu. 
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RozdziaJ 2 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 3. Ile—roć w ”rze”isach uchwaJy –est mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie o—re`lone w ustaleniach 

szczegóJowych dla danego terenu; 
2) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie o—re`lone w ustaleniach 

szczegóJowych dla danego terenu, —tórego udziaJ w zagos”odarowaniu dziaJ—i budowlane– nie ”rze-

kroczy 30% jej powierzchni; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysun—u ”lanu oraz 
o—re`loną w ustaleniach szczegóJowych, —tóra ogranicza obszar usytuowania budyn—ów i budowli na 

dziaJ—ach, z wyJączeniem urządzeL infrastru—tury techniczne– i komuni—ac–i, urządzeL budowlanych, 
obie—tów maJe– architektury - nie”rze—raczalne linie zabudowy nie dotyczą o—a”ów i gzymsów wysu-

niętych ”oza tę linię na odlegJo`ć nie wię—szą niw 0,8 m oraz bal—onów, tarasów, dasz—ów nad wej-

`ciami do budyn—ów, studziene— do`wietla–ących ”iwnice, schodów zewnętrznych, ”ochylni i ramp, 

podziemnych czę`ci budyn—ów zna–du–ących się caJ—owicie ”oniwe– ”oziomu terenu, wysuniętych ”o-

za tę linię na odlegJo`ć nie wię—szą niw 1Ł3 m, a ta—we dla istnie–ące– zabudowy warstwy izolac–i cie”l-

nej i warstwy –ą osJania–ące–; 
4) ws—auni—u intensywno`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć warto`ć o—re`loną stosun—iem sumy 

powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych, liczoną ”o zewnętrznym obrysie ”rzegród ze-

wnętrznych budyn—ów lo—alizowanych na dane– dziaJce budowlane–, do ”owierzchni te– dziaJ—i; 
5) wyso—o`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wyso—o`ć liczoną od ”oziomu urządzonego terenu, 

”rzy na–niwe– ”oJowonym we–`ciu do budyn—u, do na–wywe– ”oJowone– —rawędzi stro”odachu lub atty—i 
dla dachów ”Jas—ich lub do na–wywe– ”oJowone– —alenicy dla ”ozostaJych dachów; 

6) dachu symetrycznym - nalewy ”rzez to rozumieć dach o jednakowym —ącie nachylenia ”oJaci dacho-

wych o na–wię—szych ”owierzchniach do ”Jaszczyzny ”oziome–, nie wię—szym niw 45°, ”rzy zacho-

waniu symetrii u—Jadu tych ”oJaci, ”rzy czym do”uszcza się ”rze—rycia ”o”rzecznie usytuowane 

w stosun—u do gJównych ”oJaci dachowych i zlokalizowane w zakresie ich wysoko`ci, o powierzchni 

nie wię—sze– niw 40% ”owierzchni dachu; 

§ 4. Ustala się nastę”u–ące symbole literowe dotyczące ”rzeznaczenia ”oszczególnych terenów, 
o—re`lonych na rysun—u ”lanu oraz w te—`cie ”lanu: 

1) U - teren zabudowy usJugowe–; 
2) U, MN - teren zabudowy usJugowe– z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej; 

3) E - teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; 

4) KDG - teren drogi ”ubliczne– gJówne–; 
5) KDD - teren drogi publicznej dojazdowej. 

§ 5. 1. Śla terenów, o —tórych mowa w § 4 ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe oraz stosownie do 
potrzeb przeznaczenie dopuszczalne. 

2. PoJowenie linii rozgranicza–ących tereny elementarne o równym ”rzeznaczeniu, nalewy o—re`lać ”o-

przez odczyt z rysunku planu w osi grubo`ci tych linii. 

§ 6. Ustala się nastę”u–ące zasady i warunki ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) zabrania się wznoszenia zabudowy o wyso—o`ci wię—sze– niw 12,0 m; 

2) do”uszcza się budowę dominant i a—centów archite—tonicznych o powierzchni rzutu nie przekraczają-
cej 10% powierzchni zabudowy i wyso—o`ci nie wię—sze– niw 3 m od na–wywe– ”oJowonego elementu 

dachu; 

3) na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę do”uszcza się, niezalewnie od ustaleL szczegóJowych, 
lo—alizac–ę obie—tów i urządzeL infrastru—tury technicznej oraz komunikacji pod warunkiem, we ”o-

wierzchnia za–ętego ”rzez nie terenu nie będzie wię—sza niw 20% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
4) zabrania się budowy od strony ulic, ”laców i innych mie–sc ”ublicznych ogrodzeL ”eJnych, z prefa-

bry—atów betonowych oraz wywszych niw 1,80 m, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inacze–; 
5) ogrodzenia od strony ulic, ”laców i innych mie–sc ”ublicznych nalewy wy—onać –a—o ogrodzenia awu-

rowe z ”owierzchnią ”rze`witów nie wię—sze– niw 25% powierzchni między sJupkami i o wyso—o`ci 
nie wię—sze– niw 1,80 m, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inacze–; 

6) zabrania się lo—alizowania wolnosto–ących urządzeL re—lamowych; 
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7) zabrania się instalowania tablic i urządzeL re—lamowych na ogrodzeniach, sJu”ach o`wietleniowych, 

budynkach i budowlach; 

8) do”uszcza się instalowanie na budyn—u tablic i urządzeL o ”owierzchni nie wię—sze– niw 4 m2 informu-

–ących o dziaJalno`ci ”rowadzone– na dziaJce budowlane–; 
9) zabrania się realizac–i nowe– zabudowy mieszkaniowej; 

10) zabrania się lo—alizowania wolnosto–ących budyn—ów gos”odarczych i garawy nadziemnych; 

11) zabrania się lo—alizowania obie—tów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy wię—sze– niw 250 m2; 

§ 7. Ustala się nastę”u–ące zasady i warun—i ochrony `rodowis—a i przyrody: 

1) za—az lo—alizowania ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, o—re`lonych na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych, z wyJączeniem obie—tów i urządzeL infrastru—tury techniczne–; 

2) zakaz wytwarzania i s—Jadowania od”adów niebez”iecznych; 
3) na—az segregac–i od”adów staJych, wedJug gru” asortymentowych, w miejscu ich powstania, przy 

czym do”uszcza się ich tymczasowe s—Jadowanie na obszarze dziaJ—i budowlane– ”rzed wywozem na 

s—Jadowis—o od”adów —omunalnych; 

4) zakaz lokalizowania masztów tele—omunikacyjnych. 

§ 8. Wymagania wyni—a–ące z ”otrzeb —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych - wyznacza się nastę”u-

–ące tereny ”ubliczne: 

a) teren drogi publicznej oznaczony symbolem 4KDG, 

b) teren drogi publicznej oznaczony symbolem 5KDD, 

§ 9. Ustala się nastę”u–ące zasady i warunki scalania i ”odziaJu na dziaJ—i budowlane: 

1) minimalne ”owierzchnie dziaJe— budowlanych o—re`la–ą ustalenia szczegóJowe; 
2) ograniczenia wiel—o`ci dziaJ—i nie dotyczą wydzieleL ”od urządzenia infrastru—tury techniczne– 

i wydzieleL w celach o—re`lonych ”rze”isami odrębnymi; 

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

1) elementy zagospodarowania przestrzennego wymaga–ące ochrony —onserwators—ie– lub rewaloryzac–i; 
2) zabytki i udokumentowane stanowiska archeologiczne; 

3) prawne formy ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) tereny górnicze, zainwestowane tereny narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowone 
osuwaniem się mas ziemnych. 

2. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów ustala się - w przypadku natrafienia pod-

czas wy—onywania robót ziemnych na obiekty lub przedmioty mogące ”odlegać ochronie —onserwator-

s—ie–, nalewy ”rzerwać ”rowadzenie robót ziemnych i powiadomić o tym sJuwbę —onserwators—ąŁ 

§ 11. Ustala się nastę”u–ące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów —omunikacji 

i infrastruktury technicznej: 

1) sieci infrastruktury technicznej - ”rzebudowywane nalewy lo—alizować w mie–scu sieci istnie–ących, 
nowe w ”rzylegJych do dziaJe— budowlanych ”asach drogowych; 

2) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych z terenów zabudowanych oraz z terenów utwardzo-

nych ”rzeznaczonych do ”oruszania się i parkowania samochodów na dziaJce budowlane– - do kanali-

zacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu do parametrów o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
3) zaopatrzenie w cie”Jo z mie–s—ie– sieci cie”Jownicze– a ta—we w oparciu o lo—alne —otJownie gazowe, 

bezemisy–ne e—ologiczne uródJa energii ta—ie –a—: ogrzewanie ele—tryczne, —ole—tory sJoneczne, geo-

termalne pompy cieplne; 

4) budowa obie—tu budowlanego na o—re`lone– dziaJce budowlane–, ”owodu–ąca ”otrzeby ”ar—ingowe, 
wymaga za”ewnienia na terenie te– dziaJ—i budowlane– miejsc postojowych dla samochodów osobo-

wych uwyt—owni—ów staJych i ”rzebywa–ących o—resowo w ilo`ci: 
a) na terenach ”rzeznaczonych ”od usJugi, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inacze– - co 

najmniej 2 mie–sca ”osto–owe na —awde roz”oczęte 100 m2 ”owierzchni uwyt—owe– budyn—u, ”rzy 
czym nie ustala się wymogu realizacji mie–sc ”osto–owych dla budyn—ów o ”owierzchni uwyt—o-

wej mnie–sze– niw 30 m2, 

b) na terenie dziaJ—i usJugowe– z do”uszczalną fun—c–ą miesz—alną –ednorodzinną - oblicza się ilo`ć 
zgodnie z literą a) oraz dodat—owo 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny, przy czym jako 

mie–sce ”osto–owe liczy się ta—we miejsce w garawu, 
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c) zabrania się sytuowania wolnosto–ących garawy dla samochodów uwyt—owni—ów staJych i prze-

bywa–ących o—resowo; 
5) lo—alizac–a do–azdów do dziaJe— budowlanych - zgodnie z wymogami o—re`lonymi w ustaleniach 

szczegóJowych; 
6) ustalenia ”lanu nie ogranicza–ą mowliwo`ci rozbiór—i, modernizacji, rozbudowy lub przebudowy istnie-

–ące– infrastru—tury techniczne– i nie ogranicza–ą mowliwo`ci zastosowania innych ”arametrów dla ”ro-

jektowanej infrastruktury technicznej pod warunkiem za”ewnienia wJa`ciwe– obsJugi ”oszczególnych 
terenów zgodnie z ustaleniami planu; 

7) w przypadku braku mowliwo`ci technicznych ”odJączenia obie—tów lub dziaJe— do sieci —analizac–i 
sanitarnej lub deszczowej, do”uszcza się zgodne z przepisami odrębnymi rozwiązania tymczasowe 

w za—resie s”osobów od”rowadzania `cie—ów sanitarnych i deszczowych, a ustalenia szczegóJowe 
o—re`la–ą rozwiązania docelowe; 

8) zasady ”owiązaL sieci infrastru—tury techniczne– z u—Jadem zewnętrznym: 

a) tereny elementarne ob–ęte ”lanem nalewy ”odJączyć do istnie–ących i projektowanych sieci infra-

struktury technicznej, lokalizowanych w ”rzylega–ących do terenów elementarnych pasach dro-

gowych ulic, poza obszarem ob–ętym planem; 

b) sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej o—re`lone w ustaleniach szczegóJowych nalewy ”oJączyć 

z sieciami ”oJowonymi poza obszarem ob–ętym planem. 

§ 12. Ustala się za—az tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwyt—owania terenu z zastrze-

weniem § 11 pkt 7. 

§ 13. Ustala się wymagania wyni—a–ące z potrzeb obrony cywilnej i ochrony ”rzeciw”owarowe–: 

1) obie—ty budowlane nalewy realizować zgodnie z wymogami ochrony ”rzeciw”owarowe– oraz obrony 
cywilne–, o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnych 

2) w zalewno`ci od ”otrzeb za”ewnić wy—onanie systemów wykrywania i alarmowania oraz systemów 
wczesnego ostrzegania o zagroweniach, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś ŚLA POSźCźśGÓLNŹCH TśRśNÓW 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ1Uｬ o powierzchni 0,3440 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - usJugi rzemiosJa związanego z obsJugą cmentarza, usJugi ”ogrzebowe, 
b) dopuszczalne - usJugi handlu arty—uJami związanymi z cmentarzem; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu - w odlegJo`ci 4,0 m od granicy 

z terenem ulicy GnieunieLs—ie– i 5,0 m od granicy z terenem cmentarza, 

b) powierzchnia zabudowy - nie wię—sza niw 60% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
c) wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 3 kondygnacje nadziemne i nie więce– niw 12,0 m, 

d) nachylenie ”oJaci dachowych - nie więce– niw 45o, 

e) dla dominant i a—centów archite—tonicznych, dla obie—tów lub ich czę`ci o przekryciach prze-

sz—lonych, dla `wietli—ów dachowych i na`wietli - do”uszcza się inne nachylenie ”oJaci dachowych, 
f) ws—auni— intensywno`ci zabudowy - nie wię—szy niw 1,2, 
g) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie– niw 10% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
h) do powierzchni terenu biologicznie czynne– nie wlicza się ”owierzchni terenu ”rzy—rytych ”Jytami 

awurowymi, 

i) ogrodzenia - zgodnie z § 6 pkt 4 i 5, przy czym od strony cmentarza do”uszcza się ogrodzenie 
”eJne, o wyso—o`ci nie wię—sze– niw 1,80 m; 

3) zasady i warun—i dotyczące obsJugi —omunikacyjnej oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd z terenu oznaczonego symbolem 5KDD, 

b) do”uszcza się ”ozostawienie istnie–ącego do–azdu z ulicy GnieunieLs—ie– –a—o ”rawos—rętu, 
c) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych dla samochodów osobowych - zgodnie z § 11 

pkt 5, 

4) zasady dotyczące obsJugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych z terenów zabudowanych oraz z terenów utwar-

dzonych, ”rzeznaczonych do ”oruszania się i parkowania samochodów na dziaJce budowlanej - 

do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej; 
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b) od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych - do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; 

c) zaopatrzenie w energię ele—tryczną - z sieci energetycznej; 

d) zaopatrzenie w cie”Jo - zgodne z § 11 pkt 4; 

5) zasady ”odziaJu terenu na dziaJ—i: 
a) zgodnie z liniami rozgranicza–ącymi teren, 

b) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– - nie mnie–sza niw 800 m2; 

6) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - powierzchnia biologicznie czynna - 

nie mnie–sza niw 10% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–Ł 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ2U, MNｬ, o powierzchni 0,1456 ha, 

ustala się: 

1) przeznaczenie 

a) podstawowe - usJugi związane z obsJugą cmentarza, 

b) dopuszczalne - do ”ozostawienia istnie–ąca funkcja miesz—alna –ednorodzinna, zawiera–ąca nie 
więce– niw dwa lo—ale mieszkalne, bez mowliwo`ci rozbudowy, nadbudowy, odbudowy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu - w odlegJo`ci 4,0 m od granicy 

z terenem ulicy GnieunieLs—ie–, 5,0 m od granicy ”oJudniowo-wschodniej oraz 10,0 m od granicy 

z terenem 5KDD, 

b) powierzchnia zabudowy - nie wię—sza niw 60% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
c) wyso—o`ć zabudowy - nie więce– niw 3 kondygnacje nadziemne i nie więce– niw 12,0 m, 

d) nachylenie ”oJaci dachowych - nie więce– niw 50º, dla dominant i a—centów archite—tonicznych, 
dla obie—tów lub ich czę`ci o ”rze—ryciach ”rzesz—lonych oraz dla `wietli—ów dachowych i na-

`wietli - do”uszcza się inne nachylenie ”oJaci dachowych, 
e) ws—auni— intensywno`ci zabudowy - nie wię—szy niw 1,2; 
f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mnie–sza niw 10% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
g) do ”owierzchni terenu biologicznie czynne– nie wlicza się ”owierzchni terenu ”rzy—rytych ”Jytami 

awurowymi, 

h) ogrodzenia - zgodnie z § 6 pkt 4 i 5; 

3) zasady i warun—i dotyczące obsJugi —omunikacyjnej oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd z terenu oznaczonego symbolem 5KDD, 

b) do”uszcza się ”ozostawienie istnie–ącego do–azdu z ulicy GnieunieLs—ie– –a—o ”rawos—rętu, 
c) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych dla samochodów osobowych zgodnie z § 11 pkt 5; 

4) zasady dotyczące obsJugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych z terenów zabudowanych oraz z terenów utwar-

dzonych, ”rzeznaczonych do ”oruszania się i parkowania samochodów na dziaJce budowlane– - 
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 

b) od”rowadzenie `cie—ów sanitarnych - do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, 

c) zaopatrzenie w energię ele—tryczną - z sieci energetycznej 

d) zaopatrzenie w cie”Jo - zgodne z § 11 pkt 4; 

5) zasady ”odziaJu terenu na dziaJ—i: 
a) zgodnie z liniami rozgranicza–ącymi teren, 

b) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– - nie mnie–sza niw 550 m2; 

6) zasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego - powierzchnia biologicznie czynna - 

nie mnie–sza niw 10% ”owierzchni terenu dziaJ—i budowlane–Ł 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ3Eｬ, o ”owierzchni 0,0025Łha, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - urządzenia infrastru—tury techniczne– - stacja transformatorowa - konte-

nerowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) wyso—o`ć obie—tu - nie więce– niw 3,0 m, 

b) nachylenie ”oJaci dachowe– - nie więce– niw 15°, 
c) powierzchnia zabudowy - nie wię—sza niw 90% powierzchni terenu; 

3) zasady i warun—i dotyczące obsJugi —omunikacyjnej - dojazd z terenu oznaczonego symbolem 5KDD; 

4) zasady dotyczące obsJugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) do”uszcza się o`wietlenie terenu 

b) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych z terenu na teren drogi dojazdowej 5KDD; 

5) zasady wydzielania terenu - zgodnie w liniami rozgranicza–ącymi teren elementarny na rysunku planu. 
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§ 17. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ4KDGｬ o powierzchni 0,0042 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - ”o drogę —lasy gJówne–, ”rzez ”rzyJączenie terenu do istnie–ącego ”asa 
drogowego ul. GnieunieLs—ie–; 

2) zasady zagospodarowania terenu - zgodnie z wymogami zagospodarowania pasa drogowego ul. Gnieu-
nieLs—ie–; 

3) zasady obsJugi —omunikacyjnej - obsJuga —omunikacyjna z pasa drogowego ul. GnieunieLs—ie–; 
4) zasady ”odziaJu terenu na dziaJ—i - za—az ”odziaJu; 
5) zasady dotyczące infrastru—tury techniczne– - do”uszcza się lo—alizac–ę sieci infrastru—tury techniczne–Ł 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ5KDDｬ o powierzchni 0,0795 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna dojazdowa, miejsca postojowe dla samochodów oso-

bowych, co najmnie– –ednostronny chodni— oraz sieci infrastru—tury techniczne– nie związane z obsJu-

gą drogi; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć ”asa drogowego - zgodna z rysunkiem planu, 

b) za”ewnić stosownie do ”otrzeb do–azdy do terenów i dziaJe— ”rzylegJych, 
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mnie–sza niw 5% powierzchni terenu, 

d) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów maJe– archite—tury; 
3) zasady dotyczące obsJugi —omunikacyjnej - za”ewnić ”oJączenie z terenami komunikacyjnymi znajdu-

–ącymi się ”oza obszarem ob–ętym planem; 

4) zasady wydzielenia terenu - zgodnie z liniami na rysunku planu. 

RozdziaJ 4 

PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ 19. O—re`la się staw—ę ”rocentową w wyso—o`ci 20% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ustale-

nia przez Prezydenta Miasta Koszalina –ednorazowe– o”Jaty w związ—u ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo 
uwyt—owni—a wieczystego nieruchomo`ci, —tóre– warto`ć wzrosJa w związ—u z uchwaleniem planu. 

§ 20. Na obszarze ob–ętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego ”rzy–ętego uchwaJą Nr XXXI/531/2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 grudnia 2001 r. 

w sprawie zmiany mie–scowego ogólnego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Koszalina 

w rejonie nieruchomo`ci ”oJowonych ”rzy ul. GnieunieLs—ie– 52 i 54 w Koszalinie (ŚzŁ UrzŁ Wo–ewództwa 
Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 8, poz. 146). 

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

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

§ 23. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo-

–ewództwa źachodnio”omorskiego. 

 

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

 

śugeniusz vuber 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LV/658/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LV/658/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LV/658/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W RśJONIś NIśRUCHOMO_CI 
POIOvONŹCH PRźŹ ULŁ GNIśtNIśKSKIśJ 52 I 54 

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 ”óunie–szymi zmianami) Rada Miejska w Koszalinie stwierdza, we 

w ustalonym ustawowo terminie, w ramach ”rocedury s”orządzania ”lanu miejscowego, do projektu pla-

nu nie w”JynęJy wadne uwagi, o—re`lone w art. 17 pkt 11 ustawy, —tóre wymagaJyby rozstrzygnięciaŁ 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LV/658/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z źAKRśSU INFRASTRUKTURŹ TśCHNICźNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK WIASNŹCH 
GMINY, ORAZ ZASADACH 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 ”óunie–szymi zmianami), Rada Miejska w Koszalinie rozstrzyga, 

co nastę”u–e: 

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

a) realizac–ę ”ro–e—towanych dróg - dojazdowej i fragmentu gJówne–; 
b) rozbudowę i budowę sieci wodociągowych, 
c) budowę sieci —analizac–i sanitarnej i deszczowej dla projektowanej zabudowy, 

2. Inwestyc–e będą realizowane zgodnie z obowiązu–ącymi przepisami, w tym w szczególno`ci 
z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawy 

o samorządzie 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 finansach publicznych, przy czym limity wydat—ów budwetowych na wieloletnie ”rogramy in-

westycyjne 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, 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, 

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. 
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