
Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 14 ｦ 2126 ｦ Poz. 300,301 

 

ｦ chJodnią do czasowego ”rzetrzymywania zwJok zwierzęcych z zastrzeweniem ust. 3, 

ｦ `rodkami do ”rzechowywania bądu gromadzenia od”adów ”owstaJych w ”rocesie s”alania 
bądu ”osiadać umowę gwarantującą odbiór bądu ”isemne o`wiadczenie o gotowo`ci odbioru 

od”adów ”owstaJych w ”rocesie s”alania, 
d) dla ”rowadzenia dziaJalno`ci w zakresie ochrony ”rzed bezdomnymi zwierzętami: 

ｦ urządzeniami przystosowanymi do wyJa”ywania i obezwJadniania zwierząt, 
ｦ pojazdem przystosowanym do trans”ortu zwierząt, 
ｦ `rodkami sJuwącymi do trans”ortu zwierząt (n”. klatkami). 

2. Je`li ”rzedsiębiorca nie dys”onuje ”iecem do s”alania zwJok zwierząt, wówczas ”owinien ”rzedJo-

wyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwJok zwierzęcych lub ”rzedstawić ”isemne o`wiadczenie 
o gotowo`ci do odbioru zwJok zwierzęcych ”rzez ”rzedsiębiorcę ”rowadzącego dziaJalno`ć w zakresie 
zbierania, ”rzechowywania, ”rzetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych ”roduktów zwie-

rzęcych. 

3. Je`li ”rzedsiębiorca nie dys”onuje chJodnią do czasowego ”rzetrzymywania zwJok zwierzęcych, 
wówczas ”owinien ”rzedJowyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwJok zwierzęcych lub ”rzedstawić 
pisemne o`wiadczenie o gotowo`ci do odbioru zwJok zwierzęcych ”rzez ”rzedsiębiorcę ”rowadzącego 
dziaJalno`ć w zakresie zbierania, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocz-

nych ”roduktów zwierzęcych. 

§ 4. Wymagania okre`lone w niniejszej uchwale nie zwalniają ”rzedsiębiorcy z obowiązku s”eJnienia 
innych wymagaL wynikających z odrębnych ”rze”isów ”rawa. 

§ 5. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 6. 1. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem 1 marca 2010 r. 

2. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku Urzędowym Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Tomasz Czuczak 
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UCHWAIA NR XLV/539/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

terenu ｭWJadysJawa IV - GdaLskaｬ w Koszalinie. 

Na podstawie art. 20 ust. 1, w związku z art. 27 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, Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 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, Nr 220, 

poz. 1413) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXXIII/399/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

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

w rejonie skrzywowania ulic Henryka Jagoszewskiego i Melchiora WaLkowicza w Koszalinie, stwierdzając 
zgodno`ć ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego z ustaleniami Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Koszalina, ”rzyjętego uchwaJą Rady 
Miejskiej w Koszalinie Nr XXXV/357/97 z dnia 5 wrze`nia 1997 r. i zmienionego uchwaJą Rady Miejskiej 
w Koszalinie Nr XXV/373/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r., uchwala się zmianę miejscowego ”lanu za-

gospodarowania przestrzennego terenu ｭWJadysJawa IV - GdaLskaｬ w Koszalinie, ”rzyjętego uchwaJą 
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Nr XXXI/500/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2005 r., dla terenu o pow. 0,35 ha, 

w rejonie skrzywowania ulic Henryka Jagoszewskiego i Melchiora WaLkowicza, oznaczonego symbolem 

2.13 UZ, w zakresie zmiany parametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy. 

§ 2. 1. W uchwale Nr XXXI/500/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭWJadysJawa IV - GdaLskaｬ 

w Koszalinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 27, poz. 465) w § 17 ust. 12 otrzymuje 

brzmienie: ｭ12. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu 2.13UZ, 

o powierzchni 0,35 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) funkcja podstawowa - usJugi zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem wJobków; 
2) funkcja uzu”eJniająca - usJugi ”omocnicze dla funkcji podstawowej; 

3) zasady zagos”odarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 
a) do”uszcza się lokalizację wolnostojących obiektów towarzyszących - garawy i budynków gos”o-

darczych, w ilo`ci ”o jednym budynku kawdej funkcji, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu, 

c) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy w obrębie terenu funkcjonalnego - 0,8, 

d) maksymalny wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni terenu funk-

cjonalnego - 0,4, 

e) maksymalna wysoko`ć zabudowy ”odstawowej - 12 m, 

f) maksymalna ilo`ć kondygnacji zabudowy ”odstawowej - 2, 

g) maksymalna wysoko`ć zabudowy garawowej i gos”odarczej - 7 m, 

h) maksymalna ilo`ć kondygnacji zabudowy garawowej i gos”odarczej - 1, 

i) geometria dachów zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ust. 12, 

j) kolorystyka elewacji zgodnie z ustaleniami ogólnymi, przy czym zasada stosowania kolorystyki 

detalu, okre`lona w § 7 ust. 16, nie dotyczy niniejszego terenu, 

k) minimalna ”owierzchnia biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej - 40%, 

l) tereny biologicznie czynne nalewy zagos”odarować zielenią urządzoną, 
m) teren musi być ogrodzony, ”rzy czym do”uszcza się maksymalną wysoko`ć ogrodzeL 1,6 m, 

n) zabrania się realizacji ogrodzeL ”eJnych oraz awurowych z ”refabrykatów betonowych, 
o) teren ”owinien być o`wietlony; 

4) ”odziaJ na dziaJki budowlane ”o granicy terenu funkcjonalnego; 
5) wskauniki ”arkingowe dla obsJugi terenu - minimum 3 stanowiska postojowe dla samochodów oso-

bowych na 10 osób zatrudnionych; 
6) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJej drogi ”ublicznej klasy drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 035KDD; 

7) obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi.ｬ. 

2. W granicach zmiany ”lanu obowiązują ”ozostaJe ustalenia i rysunek ”lanu, ”rzyjętego uchwaJą 
Nr XXXI/500/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu ｭWJadysJawa IV - GdaLskaｬ w Koszalinie. 

§ 3. źaJącznikami do uchwaJy, stanowiącymi jej integralną czę`ć, są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany planu miejscowego, okre`lający granice zmiany, w skali 1:2000; 

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

sta Koszalina; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag wniesionych do ”rojektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

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

Województwa źachodnio”omorskiego. 

2. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Tomasz Czuczak 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr XLV/539/2009 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr XLV/539/2009 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr XLV/539/2009 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIś O SPOSOBIś ROZPATRZśNIA UWAG WNIśSIONYCH ŚO PROJśKTU 
ZMIANY 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 miejscowego, do ”rojektu zmiany ”lanu nie w”JynęJy wadne uwagi, okre`lone w art. 17 

pkt 11 ustawy, które wymagaJyby rozstrzygnięcia. 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy nr XLV/539/2009 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIZACJI INWśSTYCJI Z ZAKRśSU INFRASTRUKTURY 
TśCHNICZNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO ZAŚAK WIASNYCH GMINY 

ORAZ 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, we zgodnie z ustaleniami niniejszej zmiany planu miej-

scowego nie wystę”uje ”otrzeba realizacji infrastruktury technicznej. Wynika to z wąskiego zakresu zmia-

ny, która dotyczy terenu jednej w ”eJni uzbrojonej dziaJki i ogranicza sie do zmiany wskauników i ”arame-

trów urbanistycznych dla tego terenu. 
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UCHWAIA NR XLV/270/09 

RADY MIEJSKIEJ W MIROSIAWCU 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w s”rawie o”Jat za zajęcie ”asa drogowego na drogach gminnych. 

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 

z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, 

poz. 1391; z 2009 r. Nr 19; poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 227, poz. 1505, Nr 86, poz. 720, Nr 168, 

poz. 1323) uchwala się, co nastę”uje: 

§ 1. Ustala się stawki o”Jat za zajęcie ”asa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy 

i Miasta MirosJawiec, na cele niezwiązane z budową, ”rzebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drogi, 
dotyczące: 

1) ”rowadzenia robót w ”asie drogowym; 

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeL infrastruktury technicznej niezwiązanych z ”otrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z ”otrzebami ruchu drogo-

wego oraz reklam; 

4) zajęcia ”asa drogowego na ”rawach wyJączno`ci w celach innych niw wymienione w ust. 1-3. 


