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3) budowę `ciew—i rowerowe– na terenach oznaczonych w planie symbolami 03KDD oraz 7ZP, 

4) realizac–ę ciągów ”ieszego i pieszo-jezdnego, oznaczonych w planie symbolami 06KX i 05KXJ. 

§ 2. źasady finansowania zadaL wJasnych gminy: 

1) 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 pu-

blicznych, ”rzy czym limity wydat—ów budwetowych na wieloletnie ”rogramy inwestycy–ne będą u–ęte 
—awdorazowo w budwecie gminy na —awdy —ole–ny ro—; 

2) zadania w za—resie realizac–i inwestyc–i —omuni—acy–nych finansowane będą ”rzez budwet miasta lub 
na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami; 

3) zadania w za—resie budowy sieci wodociągowe– i —analizac–i finansowane będą na ”odstawie artŁ 15 

ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu `cie—ów, ze `rod—ów wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu 

o uchwalane ”rzez Radę Mie–s—ą wieloletnie ”lany rozwo–u i modernizac–i urządzeL wodociągowych 
i —analizacy–nych, ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie umów z innymi podmiotami. 
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UCHWAIA NR V/49/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 20 stycznia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ｭSJowiaLska - Ogrody ŚziaJkoweｬ 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, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA WSTĘPNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLIX/589/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do 
zmiany ”lanu mie–scowego, ”rzy–ętego uchwaJą Nr XV/152/2007 z dnia 25 ”audzierni—a 2007 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania ”rzestrzennego dla obszaru ”oJowonego w Koszalinie 

”omiędzy ulicami: PowstaLców Wiel—o”ols—ich, Kra—usa i Wandy, GnieunieLs—ą, SarzyLs—ą, ŚziaJ—ową 
oraz terenem linii kolejowej relacji Koszalin - BiaJogard (Śzienni— Urzędowy Wo–ewództwa źachodnio”o-

morskiego z 2007 r. Nr 116, poz. 2047 oraz z 2010 r. Nr 33, poz. 664), ”o stwierdzeniu zgodno`ci ”ro-

jektu planu z ustaleniami Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 
Koszalina, ”rzy–ętego uchwaJą Nr LVII/666/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 7 wrze`nia 2010 r., 

uchwala się mie–scowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ｭSJowiaLs—a - Ogrody ŚziaJ—oweｬ 
w Koszalinie, w dalsze– czę`ci uchwaJy zwany ｭ”lanemｬŁ 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 5,7222 ha, —tórego granica zostaJa oznaczona na rysun—u ”lanuŁ 

3Ł Przedmiotem ”lanu –est o—re`lenie s”osobów zagos”odarowania terenów zabudowy ”rodu—cy–ne–, 
magazynowo-s—Jadowe–, usJugowe–, —omuni—ac–i oraz obie—tów i urządzeL infrastru—tury techniczne–Ł 

4Ł źaJączni—ami do uchwaJy są: 

1) zaJączni— nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

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

sta Koszalina; 
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3) zaJączni— nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego; 

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 o zasadach ich finansowania. 

§ 2. Na obszarze ”lanu nie wystę”u–ą: 

1) obie—ty zabyt—owe, historyczne u—Jady urbanistyczne, historyczne zes”oJy budowlane, stanowis—a 
archeologiczne, strefy ochrony konserwatorskiej oraz strefy krajobrazu kulturowego; 

2) formy ochrony przyrody o—re`lone na ”odstawie ”rze”isów odrębnych; 
3) tereny górnicze, tereny narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowenia osuwania się mas 

ziemnych, ustalone na ”odstawie odrębnych ”rze”isów; 
4) tereny wymaga–ące rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy i infrastruktury technicznej, a ta—we obszary 

wymaga–ące ”rze—sztaJceL i rekultywacji. 

§ 3. Ile—roć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) terenie elementarnym - nalewy ”rzez to rozumieć teren, oznaczony symbolem cyfrowo-literowym, dla 

—tórego sformuJowano –ednolite za”isy ustaleL szczegóJowych; 
2) przeznaczeniu - nalewy ”rzez to rozumieć ws—azane dla danego terenu elementarnego fun—c–e o—re-

`lone symbolem literowym; 
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysun—u ”lanu, —tóra 

ogranicza obszar usytuowania budyn—ów i budowli na dziaJ—ach, ”rzy czym nie”rze—raczalne linie za-

budowy nie dotyczą: 
a) sieci i ”rzewodów infrastru—tury techniczne– oraz urządzeL budowlanych, 
b) ”odziemnych czę`ci budyn—ów, zna–du–ących się caJ—owicie ”oniwe– ”oziomu terenu, z dopusz-

czeniem ich wysunięcia ”oza tę linię na odlegJo`ć nie wię—szą niw 2 m, 

c) schodów zewnętrznych, ”ochylni i ram” wysuniętych ”oza tę linię na odlegJo`ć nie wię—szą niw 
1,3 m; 

4) liniach rozgranicza–ących - nalewy ”rzez to rozumieć oddziela–ące tereny elementarne linie, —tórych 
”oJowenie nalewy o—re`lać ”o”rzez odczyt z rysunku planu w osi szero—o`ci tych liniiŁ 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 4. 1. W za—resie ”rzeznaczenia terenów ustala się: 

1) tereny zabudowy produkcyjnej, w tym produkcji energii, zabudowy magazynowej i s—Jadowe–, ozna-

czone symbolem P; 

2) tereny zabudowy usJugowe–, z wyJączeniem usJug handlu o ”owŁ s”rzedawy ”owywe– 2000 m², ozna-

czone symbolem U; 

3) tereny infrastruktury technicznej - cie”Jownictwo, oznaczone symbolem C; 

4) tereny infrastruktury technicznej - za—Jad termicznego ”rze—sztaJcania od”adów, oznaczone symbolem O; 

5) teren drogi wewnętrzne– oznaczony symbolem KDW. 

2Ł Śo”uszcza się realizac–ę dowolne– z fun—c–i, —tóre zostaJy o—re`lone w przeznaczeniu danego tere-

nu elementarnego. 

3Ł Na —awdym terenie do”uszcza się zagos”odarowanie i zabudowę, —tóre niezbędne są dla zagos”o-

darowania nieruchomo`ci zgodnie z przeznaczeniem, a —tóre obe–mu–e wy”osawenie w urządzenia budow-

lane, infrastru—turę techniczną oraz —omuni—ac–ę wewnętrzną, z zastrzeweniem do”uszczenia szerszego 
za—resu infrastru—tury techniczne– niw niezbędna dla zagos”odarowania terenu inwestyc–iŁ 

§ 5. W zakresie zasad ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego ustala się: 

1) wyso—o`ci obie—tów budowlanych zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi, ”rzy czym ma—symalne 
wyso—o`ci zabudowy nie dotyczą istnie–ących i nowo realizowanych —ominów, masztów, dominant 
architektonicznych; 

2) dla obie—tów budowlanych o wyso—o`ci równe– 50 m i wię—sze– obowiązu–e na—az zgJoszenia inwe-

styc–i do wJa`ciwego organu nadzoru nad lotnictwem wo–s—owym; 
3) zakaz instalowania tablic i urządzeL re—lamowych na ogrodzeniach, z wyJączeniem tablic informacy–nych; 
4) dla caJego zes”oJu zabudowy, lo—alizowanego w ramach jednej inwestyc–i, nalewy w”rowadzić –ednoli-

tą —olorysty—ę obie—tówŁ 
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§ 6. W za—resie zasad ochrony `rodowis—a i ”rzyrody ustala się: 

1) za—az lo—alizowania ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, o—re`lo-

nych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, z wyJączeniem: obie—tów i urządzeL infrastru—tury tech-

niczne–, dróg, za—Jadów związanych z ”rodu—c–ą energii, w tym za—Jadu termicznego ”rze—sztaJcania 
od”adów z odzyskiem energii; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę dziaJalno`ci, w —tóre– e—s”loatac–a instalac–i mowe ”rowadzić do ”rze—rocze-

nia do”uszczalnych wiel—o`ci oddziaJywania na `rodowis—o, ”rzy czym ”rze—racza–ące do”uszczalne 
wiel—o`ci oddziaJywanie na `rodowis—o winno zamy—ać się na terenie dziaJ—i lub zes”oJu dziaJe—, na 
—tórym –est wytwarzane i do —tórego ”rowadzący ”osiada tytuJ ”rawny; 

3) zachowanie istnie–ące– zieleni ”rzyuliczne–, a w ”rzy”ad—u wycięć niezbędnych do realizac–i inwestyc–i 
konieczne jest uzyskanie zgody wymaganej przepisami; 

4) wszyst—ie tereny —omuni—ac–i wewnętrzne–, w tym ”ar—ingów i ”laców manewrowych, oraz tereny 
”laców magazynowych i s—Jadowych nalewy realizować o nawierzchniach nieprzepuszczalnych. 

§ 7. W zakresie zasad i warun—ów ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane ustala się: 

1) minimalne ”owierzchnie ”ro–e—towanych dziaJe— zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi; 
2) ograniczenia wiel—o`ci dziaJe— nie dotyczą wydzieleL ”od urządzenia infrastru—tury techniczne–, drogi 

wewnętrzne, wydzieleL zgodnych z liniami rozgranicza–ącymi ”oszczególne tereny elementarne oraz 
wydzieleL w celach o—re`lonych ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastru—tury techniczne– i —o-

muni—ac–i ustala się; 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i tele—omuni—ac–ę oraz od”rowadzenie `cie—ów byto-

wych i ”rzemysJowych, wód o”adowych i rozto”owych, nalewy realizować w oparciu o istnie–ące 
i ”ro–e—towane uzbro–enie terenu, —tóre nalewy ”owiązać z istnie–ącymi sieciami mie–s—imi ”oza tere-

nem planu (ul. SJowiaLs—a, ulŁ Polan); 

2) `cie—i ”rzemysJowe nalewy od”rowadzić do —analizac–i sanitarne– ”o u”rzednim ”odczyszczeniu do 
”arametrów o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych; 

3) wody opadowe i roztopowe z terenów o nawierzchniach nie”rze”uszczalnych oraz dachów nalewy 
od”rowadzić do —analizac–i deszczowe–, ”o u”rzednim ”odczyszczeniu do ”arametrów o—re`lonych 
w ”rze”isach odrębnych; 

4) do”uszcza się magazynowanie i ”owtórne wy—orzystanie ”odczyszczonych `cie—ów oraz wód o”a-

dowych i rozto”owych do celów technologicznych i ”rzeciw”owarowych; 
5) na obszarze ob–ętym ”lanem do”uszcza się realizac–ę infrastru—tury techniczne–, a w szczególno`ci: 

a) —analizac–ę deszczową Ø 160 - Ø 300, 
b) —analizac–ę sanitarną Ø160 - Ø 200, 
c) wodociągową Ø 32 - Ø 125, 
d) sieć gazową o minimalne– Ø63; 

6) ustalenia ”lanu nie ogranicza–ą mowliwo`ci rozbiór—i, modernizac–i, rozbudowy lub ”rzebudowy istnie-

–ące– infrastru—tury techniczne– i nie ogranicza–ą mowliwo`ci zastosowania rozwiązaL zamiennych, ”od 
warun—iem za”ewnienia wJa`ciwe– obsJugi ”oszczególnych terenów; 

7) lokalizacja nowego obiektu lub wy—onanie robót budowlanych, –a— budowa, rozbudowa lub nadbudo-

wa, wymaga zapewnienia na terenie inwestycji miejsc postojowych w ilo`ci o—re`lone– w ustaleniach 

szczegóJowych; 
8) obszar ”lanu ”owiązać z u—Jadem —omuni—acy–nym, zna–du–ącym się ”oza granicami planu, poprzez 

zjazdy z ul. SJowiaLs—ie– i ul. Polan, 

9) dowiązaniem do u—Jadu —omuni—acy–nego –est droga wewnętrzna 3KŚWŁ 

§ 9. W za—resie tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwyt—owania terenu ustala się: 

1) do”uszcza się utrzymanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uwyt—owania terenu do 
czasu realizac–i ustaleL ”lanu; 

2) za—azu–e się tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwyt—owania terenuŁ 

§ 10. W zakresie potrzeb obrony cywilnej i ochrony ”rzeciw”owarowe– ustala się: 

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 wy—rywania i alarmowania oraz systemów 
wczesnego ostrzegania o zagroweniach, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
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RozdziaJ 3 

USTALśNIA SZCZśGÓIOWś 

§ 11. Śla terenu oznaczonego na rysun—u ”lanu symbolem ｭ1C,O,P,Uｬ o powierzchni 2,0147 ha 

ustala się: 

1) Przeznaczenie: tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowo-s—Jadowe–, infrastruktury technicznej; 

do”uszcza się za—Jady ”rodu—c–i energii cie”lne–, ele—tryczne–, za—Jad termicznego ”rze—sztaJcanie od-

”adów z odzys—iem energii, tereny usJugoweŁ 
2) źasady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z § 5, przy czym: 

a) do”uszcza się rozbudowę, li—widac–ę i modernizac–ę istnie–ące– zabudowy i infrastruktury oraz bu-

dowę nowych obie—tów i urządzeL, 
b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy, z wyJączeniem zabudowy usJugowe– - do 5 kondygnacji nad-

ziemnych i do 35 m, 

c) maksymalna wyso—o`ć zabudowy usJugowe– do 5 —ondygnac–i i do 20 m, 

d) dachy o geometrii wyni—a–ące– z ”otrzeb technologicznych lub rozwiązaL —onstru—cy–nych, 
e) ma—symalna ”owierzchnia zabudowy usJugowe– wynosi 50% ”owierzchni dziaJ—i, 
f) maksymalna powierzchnia zabudowy dla ”ozostaJych fun—c–i wynosi 70% ”owierzchni dziaJ—i, 
g) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) źasady ”odziaJu nieruchomo`ci - ”odziaJy zgodnie z ustaleniami ogólnymi, ”rzy czym minimalna ”o-

wierzchnia dziaJ—i wynosi 2000 m². 
4) źasady ochrony `rodowis—a i przyrody zgodnie z ustaleniami § 6, przy czym powierzchnia biologicz-

nie czynna musi stanowić: 
a) dla fun—c–i usJugowe– minimum 20% ”owierzchni terenu inwestyc–i, 
b) dla ”ozostaJych fun—c–i – minimum 10% ”owierzchni terenu inwestycji. 

5) Ustalenia komunikacyjne: 

a) obsJuga —omuni—acy–na z ulicy SJowiaLs—ie–, 
b) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych - dla nowo projektowanej zabudowy minimum 1 

mie–sce ”osto–owe na 200 m² ”owŁ uwyt—owe–Ł 
6) ObsJuga w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 8 z ”rzylegJych terenów ”asów 

drogowych. 

§ 12. Śla terenu oznaczonego na rysun—u ”lanu symbolem ｭ2 O, P, Uｬ o powierzchni 3,6787 ha, 

ustala się: 

1) Przeznaczenie: tereny zabudowy magazynowo-s—Jadowe–, ”rodukcyjnej i infrastruktury technicznej - 

w tym za—Jad termicznego ”rze—sztaJcania od”adów z odzys—iem energii, tereny usJugoweŁ 
2) źasady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami § 5, przy czym: 

a) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy, z wyJączeniem zabudowy usJugowe– - do 5 kondygnacji nad-

ziemnych i do 40 m, 

b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy usJugowe– do 5 —ondygnac–i i do 20 m, 

c) dachy o geometrii wyni—a–ące– z ”otrzeb technologicznych lub rozwiązaL —onstru—cy–nych, 
d) maksymalna powierzchnia zabudowy usJugowe– wynosi 50% ”owierzchni dziaJ—i, 
e) ma—symalna ”owierzchnia zabudowy dla ”ozostaJych fun—c–i wynosi 80% ”owierzchni dziaJ—i, 
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu. 

3) źasady ”odziaJu nieruchomo`ci - podziaJy zgodnie z ustaleniami ogólnymi, ”rzy czym minimalna ”o-

wierzchnia dziaJ—i usJugowe– wynosi 2000 m², dla ”ozostaJych fun—c–i 3000 m²Ł 
4) źasady ochrony `rodowis—a i przyrody zgodnie z ustaleniami § 6, przy czym: 

a) dla terenu za—Jadu termicznego ”rze—sztaJcania od”adów na—az w”rowadzenia ”asa zieleni izola-

cyjnej o wyso—ie– od”orno`ci na zanieczyszczenia, wzdJuw granic sąsiednich dziaJe— budowlanych, 
”rzy czym nie dotyczy granicy ”omiędzy terenami elementarnymi ”oJowonymi w obszarze planu; 

b) powierzchnia biologicznie czynna musi stanowić dla fun—c–i usJugowe– minimum 20% ”owierzch-

ni terenu inwestyc–i, dla ”ozostaJych fun—c–i minimum 10% ”owierzchni terenu inwestyc–iŁ 
5) Ustalenia komunikacyjne: 

a) dostę” —omuni—acy–ny z ul. SJowiaLs—ie–, do”uszcza się obsJugę z ulicy Polan oraz z drogi we-

wnętrzne– 3KŚW; 
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b) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych: 
- dla zabudowy za—Jadu termicznego ”rze—sztaJcania od”adów nalewy zrealizować mie–sca ”o-

stojowe w ilo`ci minimum 25 mie–sc ”osto–owych dla samochodów osobowych i 2 miejsca 

”osto–owe dla auto—arów, 
- dla ”ozostaJe– zabudowy minimum 1 mie–sce ”osto–owe na 200 m² ”owŁ uwyt—owe–Ł 

6) Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 8, przy czym: 

a) do”uszcza się budowę stac–i uzdatniania wody, 

b) do”uszcza się budowę zbiorni—a retency–nego wód o”adowych i roztopowych, w tym podziemnego, 

c) do”uszcza się zao”atrzenie w energię z wJasnego uródJa oraz budowę stac–i transformatorowe–, 
d) do”uszcza się budowę sieci gazowe– ”rzesyJowe– wyso—iego ci`nieniaŁ 

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ3KDWｬ o powierzchni 0,0309 ha, ustala się: 

1) Przeznaczenie: teren drogi wewnętrzne–Ł 
2) Zasady zagospodarowania pasa drogowego: 

a) szero—o`ć między liniami rozgranicza–ącymi o—re`lona zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się budowę drogi bez wyodrębnionych –ezdni i chodni—ów, 
c) zakaz lokalizacji w ”asie drogi wewnętrzne– urządzeL niezwiązanych z fun—c–ą drogi z wyJącze-

niem infrastruktury technicznej i miejsc postojowych. 

3) Zasady podziaJu nieruchomo`ci - za—az ”odziaJu, wydzielenie dziaJ—i drogowe– wyJącznie ”o liniach 
rozgranicza–ących teren elementarnyŁ 

RozdziaJ 4 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 14. O—re`la się staw—ę ”rocentową w wyso—o`ci 15% 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. 

§ 15. Na obszarze ob–ętym ”lanem tracą moc ustalenia mie–scowego ”lanu zagospodarowania prze-

strzennego, ”rzy–ętego uchwaJą Nr XV/152/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 ”audzierni—a 
2007 r. w s”rawie mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla obszaru ”oJowonego 
w Koszalinie ”omiędzy ulicami: PowstaLców Wielkopolskich, Krakusa i Wandy, GnieunieLs—ą, SarzyLs—ą, 
ŚziaJ—ową oraz terenem linii —ole–owe– relac–i Koszalin - BiaJogard (Śzienni— Urzędowy Wo–ewództwa źa-

chodniopomorskiego Nr 116, poz. 2047), wraz ze zmianą ”lanu ”rzy–ętą uchwaJą Nr XLVIII/561/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego w re–onie ulicy SJowiaLs—ie– w Koszalinie (Śzienni— Urzędowy Wo–ewództwa źa-

chodniopomorskiego Nr 33, poz. 664). 

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

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

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

–ewództwa źachodnio”omors—iegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Mie–s—ie– w Koszalinie 

 

WJadysJaw Husejko 

  



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 28 ｦ 4005 ｦ Poz. 453 

 

ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr V/49/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 20 stycznia 2011 r. 

 

 
  



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 28 ｦ 4006 ｦ Poz. 453 

 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr V/49/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 20 stycznia 2011 r. 

 

 
  



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 28 ｦ 4007 ｦ Poz. 453,454 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr V/49/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 20 stycznia 2011 r. 

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

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

strzennym Rada Miejska w Koszalinie stwierdza, iw w ustalonym ustawowo terminie, w ramach procedury 

s”orządzania ”lanu do ”ro–e—tu ”lanu mie–scowego nie w”JynęJy wadne uwagi, o—re`lone w art. 17 pkt 11, 

—tóre wymagaJyby rozstrzygnięciaŁ 

 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr V/49/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 20 stycznia 2011 r. 

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania 

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

strzennym Rada Miejska w Koszalinie stwierdza, iw zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego, nie wystę”u–e ”otrzeba realizac–i inwestyc–i z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre stanowią zadania wJasne gminy zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnymŁ 
453
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UCHWAIA NR IV/15/11 

 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH 

 z dnia 20 stycznia 2011 r. 

w s”rawie ustalenia od”Jatno`ci za dodatkową usJugę `wiadczoną 

”rzez Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach. 

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze`nia 1991 r. o systemie o`wiaty (ŚzŁ U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, 

poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 

poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, 

poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; 

z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, 

poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, 

poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i 148, poz. 991) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, 

co nastę”u–e: 

§ 1. Przedsz—ole ”rowadzone ”rzez Gminę Miesz—owice `wiadczy nastę”u–ące usJugi: 

1) bez”Jatne nauczanie, wychowanie i o”ie—ę w czasie nie —rótszym niw 5 godzin dziennie za”ewnia–ące 
realizac–ę ”rogramów wychowania ”rzedsz—olnego uwzględnia–ących ”odstawę ”rogramową wycho-

wania przedszkolnego, 


