
Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 28 ｦ 3986 ｦ Poz. 451,452 

 

§ 2. Śo górnych stawe— o”Jat o—re`lonych w § 1 dolicza się ”odate— od towarów i usJug o—re`lony 
na ”odstawie odrębnych ”rze”isówŁ 

§ 3. Traci moc uchwaJa Nr XLIV/480/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2009 r. 

w s”rawie ustalenia górnych stawe— o”Jat ”onoszonych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi w za-

kresie odbioru od”adów —omunalnych oraz o”równiania zbiorni—ów bezod”Jywowych i transportu nieczy-

sto`ci cie—Jych (ŚzŁ UrzŁ Wo–Ł źachodnio”omors—iego z 2010 r. Nr 7, poz. 130). 

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

§ 5. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 
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UCHWAIA NR V/48/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 20 stycznia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ｭJagoszewskiego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 XXVIII/305/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 ”audzierni—a 
2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-

strzennego w rejonie ulicy Henryka Jagoszewskiego w Koszalinie, po stwierdzeniu zgodno`ci ”ro–e—tu 
planu z ustaleniami Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Koszali-
na, ”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Jagoszews—iegoｬ, w dalsze– czę`ci uchwaJy 

zwany ｭ”lanemｬŁ 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 2,0896 ha, —tórego granica zostaJa oznaczona na rysun—u ”lanuŁ 

3Ł Przedmiotem ”lanu –est o—re`lenie s”osobu zagos”odarowania i zabudowy terenów ”rzeznaczo-

nych ”od zabudowę miesz—aniową i usJugową, zieleL urządzoną, w tym towarzyszącą obie—tom budow-

lanym, —omuni—ac–ę, obie—ty oraz urządzenia 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; 

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

planu zagospodarowania przestrzennego; 
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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. Nastę”u–ące oznaczenia graficzne na rysun—u ”lanu są obowiązu–ącymi ustaleniami ”lanu: 

1) granica planu; 

2) symbole terenów elementarnych, o—re`la–ące ich ”rzeznaczenie, zJowone z oznaczenia cyfrowo-

literowego; 

3) linie rozgranicza–ące tereny elementarne; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) ”rzebieg `ciew—i rowerowe–Ł 

§ 3. Na obszarze ob–ętym ”lanem 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 ”rzyrody 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 ”rze”isów odrębnych; 
4) tereny wymaga–ące rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy i infrastruktury technicznej, a ta—we obszary 

wymaga–ące ”rze—sztaJceL i rekultywacji. 

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

1) terenie elementarnym - nalewy ”rzez to rozumieć teren, dla —tórego sformuJowano –ednolite za”isy 

ustaleL szczegóJowych; 
2) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez to rozumieć ws—azaną dla danego terenu elementarnego 

fun—c–ę, —tóre– udziaJ w zagos”odarowaniu dziaJ—i budowlane– ”owinien wynie`ć minimum 60% ”o-

wierzchni uwyt—owe– wszyst—ich budyn—ów zna–du–ących się na dziaJce budowlane–; 
3) ”rzeznaczeniu uzu”eJnia–ącym - nalewy ”rzez to rozumieć: 

a) ws—azaną fun—c–ę, —tóre– udziaJ w zagos”odarowaniu dziaJ—i budowlane– nie mowe ”rze—roczyć 
40% ”owierzchni uwyt—owe– budyn—ów zna–du–ących się na te– dziaJce, 

b) ”ozostaJe zagos”odarowanie, nie ”rze—racza–ące 30% ”owierzchni terenu, niezbędne dla zainwe-

stowania nieruchomo`ci zgodnie z –e– ”rzeznaczeniem, obe–mu–ące wy”osawenie w urządzenia 
budowlane i infrastru—turę techniczną, z zastrzeweniem do”uszczenia szerszego zakresu infra-

stru—tury techniczne– niw niezbędna dla zagos”odarowania terenu inwestyc–i; 
4) linii rozgranicza–ące– - nalewy ”rzez to rozumieć linię, —tóra wyznacza granicę terenów elementarnych, 

a —tóre– ”oJowenie nalewy o—re`lać ”o”rzez odczyt z rysunku planu w osi szero—o`ci te– linii; 
5) modernizacji: 

a) obiektu budowlanego, budynku - nalewy ”rzez to rozumieć wy—onanie robót budowlanych, w wy-

ni—u —tórych nastę”u–e ”odwywszenie warto`ci uwyt—owo - funkcjonalnych lub technicznych bu-

dynku, realizowanych w szczególno`ci ”o”rzez: ”rzebudowę wewnętrzną, zmianę elewac–i, w tym 

zmianę ”ro”orc–i ”owierzchni muru do otworów, zmianę wyglądu dachu, bez ”rawa zwię—szania 
intensywno`ci zabudowy, 

b) komunikacji i infrastruktury technicznej - nalewy ”rzez to rozumieć wy—onanie robót, w wyniku 

—tórych nastę”u–e ”odwywszenie warto`ci uwyt—owo - funkcjonalnych i technicznych, realizowa-

nych w szczególno`ci ”o”rzez w”rowadzanie rozwiązaL, urządzeL oraz ”arametrów i materiaJów 
technicznych od”owiada–ących na–nowsze– wiedzy branwowe–; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysun—u ”lanu, —tóra 
ogranicza obszar usytuowania budyn—ów i budowli na dziaJ—ach, z wyJączeniem urządzeL infrastruk-

tury technicznej i —omuni—ac–i, urządzeL budowlanych, obie—tów maJe– archite—tury; nie”rze—raczalne 
linie zabudowy nie dotyczą o—a”ów i gzymsów wysuniętych na odlegJo`ć, ”oza tę linię, nie wię—szą 
niw 0,5 m, oraz bal—onów, tarasów, dasz—ów nad we–`ciami do budyn—ów, studziene— do`wietla–ą-
cych ”iwnice, schodów zewnętrznych, ”ochylni i ram”, wysuniętych na odlegJo`ć, ”oza tę linię, nie 
wię—szą niw 1,3 m; 

7) ws—auni—u intensywno`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć warto`ć stosun—u sumy ”owierzchni 
wszyst—ich —ondygnac–i nadziemnych, liczoną ”o zewnętrznym obrysie ”rzegród zewnętrznych bu-

dyn—ów, lo—alizowanych na dane– dziaJce budowlane–, do ”owierzchni te– dziaJ—i; 
8) ws—auni—u ”owierzchni zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć warto`ć stosun—u ”owierzchni zabudo-

wane– do ”owierzchni dziaJ—i; 
9) zieleni izolacyjnej - nalewy ”rzez to rozumieć zieleL tworzącą ta— zwane ｭe—ranyｬ, obe–mu–ącą gatun—i 

o dJugim o—resie wegetac–i oraz od”orne na zanieczyszczenia ”ochodzące z terenów drógŁ 
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RozdziaJ 2 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 5. 1. W zakresie podstawowego przeznaczenia terenu ustala się: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garawami ”odziemnymi - oznaczone symbolem 

MW,KS; 

2) tereny usJug - oznaczone symbolem U; 

3) tereny zieleni urządzone– - oznaczone symbolem ZP; 

4) tereny obsJugi techniczne– w zakresie elektroenergetyki - oznaczone symbolem E; 

5) tereny dróg ”ublicznych —lasy drogi lo—alne– - oznaczone symbolem KDL; 

6) tereny drogi publicznej klasy drogi dojazdowej - oznaczone symbolem KDD; 

7) tereny drogi wewnętrzne– - oznaczone symbolem KDW; 

8) tereny ciągu ”ieszo - jezdnego - oznaczone symbolem KXJ; 

9) tereny ciągu ”ieszego - oznaczone symbolem KX. 

2Ł Śo”uszcza się, ws—azane w ustaleniach szczegóJowych, ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ąceŁ 

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

1) źa—az wznoszenia obie—tów budowlanych o wyso—o`ci ”owywe– 35 m nad poziomem terenu. 

2) Zakaz realizacji: 

a) wolnosto–ących budyn—ów gos”odarczych i garawy, 
b) obie—tów tymczasowych, w szczególno`ci: —ios—ów, straganów, wiat, —ontenerów, 
c) ogrodzeL, ”rzy czym do”uszcza się –a—o formę ogrodzenia wyJącznie wywo”Joty o wyso—o`ci do 

1,2 m wyso—o`ciŁ 
3) źa—az stosowania nastę”u–ących ”o—ryć dachowych: blachy tra”ezowe–, blachy faliste– oraz na da-

chach stromych papy i materiaJów wy—oLczeniowych ty”u ｭsidingｬ, blachy oraz materiaJów z blachy. 

4) Realizac–ę dachów ”Jas—ich lub s”adzistych, symetrycznych, o spadkach w granicach 20° - 40°, 

z zachowaniem –edna—owych s”ad—ów i –edna—owe– wyso—o`ci o—a”ów ”oJaci gJównych, dla caJego 
zes”oJu zabudowy zlo—alizowanego na danym terenie elementarnym. 

5) Na—az stosowania ta—ie– same– —olorysty—i obie—tów oraz –edna—owego ”o—rycia dachów dla zes”oJu 
zabudowy zlokalizowanego na danym terenie elementarnym. 

6) Nakaz, z zastrzeweniem ”—t 7 i 8, wprowadzania kolorystyki o nis—ie– intensywno`ci zabarwienia (tzwŁ 
pastelowa) z do”uszczeniem barwy biaJe–Ł 

7) Stosowanie kolorystyki o wyso—ie– intensywno`ci zabarwienia –est do”uszczalne w ”rzy”ad—u uwycia 
materiaJów naturalnych, w tym drewna, oraz materiaJów ceramicznychŁ 

8) Śla detalu archite—tonicznego na elewac–ach budyn—ów do”uszczalne –est w”rowadzenie —olorysty—i 
achromatycznej (neutralnej) oraz zastosowanie barw o tym samym odcieniu jak na elewacji, ale 

o wywszym sto”niu nasyceniaŁ 
9) źa—az realizac–i no`ni—ów re—lamowych i umieszczania reklam na terenach: 

a) zieleni urządzone–, oznaczone– w planie symbolem 7ZP, 

b) ”asów drogowych, oznaczonych w planie symbolami: 01KDL, 02KDL, 03KDD, 04KDW. 

10) Śo”uszcza się realizac–ę no`ni—ów re—lamowych, na terenach zabudowy miesz—aniowej i usJugowe–, 
”rzy s”eJnieniu nastę”u–ących warun—ów: 
a) re—lama wolnosto–ąca wyJącznie w formie sJu”ów ogJoszeniowych o `rednicy nie wię—sze– niw 

1,5 m i wyso—o`ci nie wię—sze– niw 3 m; 

b) lo—alizac–a re—lam ”od`wietlanych i neonów wyJącznie na elewacjach od drogi publicznej klasy 

lokalnej; 

c) na `cianach szczytowych i `cianach bez otworów o—iennych, sytuowane re—lamy, lub zes”óJ re-

—lam, mogą za–ąć Jącznie ma—symalną ”owierzchnię równą 50% ”owierzchni elewac–i, ”rzy czym 
zes”óJ re—lam musi tworzyć zwartą gru”ę, o u—Jadzie —om”ozycy–nym chara—teryzu–ącym się 
rytmem i regularno`cią oraz —olorysty—ą, w —tóre– barwy –as—rawe wystę”u–ą –edynie –a—o a—cent 
kolorystyczny; 

d) lo—alizowane na elewac–ach, ”omiędzy otworami o—iennymi i drzwiowymi, szyldy oraz reklamy 

i tablice informacy–ne winny się znaleuć ”oniwe– wyso—o`ci górne– —rawędzi o—ien 1 kondygnacji 

nadziemnej; 

e) powierzchnia reklamy, szyldu czy tablicy, o —tórych mowa w litŁ d, nie mowe być wię—sza niw 3 m² 

na terenach zabudowy mieszkaniowej i nie więce– niw 15 m² na terenach usJugowychŁ 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 28 ｦ 3989 ｦ Poz. 452 

 

11) Wszel—ie niezbędne dla ”rawidJowego fun—c–onowania obszaru i miasta obiekty i urządzenia, a w szcze-

gólno`ci: infrastru—turę techniczną, ciągi ”ieszo-jezdne i ”iesze, mowna realizować na —awdym terenie 
funkcjonalnym, w ramach ”rzeznaczenia uzu”eJnia–ącego, obe–mu–ącego ”ozostaJe zagos”odarowanie 
terenu, w s”osób nie —olidu–ący z innymi ustaleniami planu i ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 7. W za—resie zasad ochrony `rodowis—a i ”rzyrody ustala się: 

1) Zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, o—re`lo-

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

ne– oraz drógŁ 
2) źa—az lo—alizowania, na terenach zabudowy miesz—aniowe– oraz zieleni urządzone–, dziaJalno`ci, w 

—tóre– e—s”loatac–a instalac–i mowe ”rowadzić do ”rze—roczenia do”uszczalnych wiel—o`ci oddziaJywania 

na `rodowis—o ”o”rzez emis–ę substanc–i i energii, w szczególno`ci dotyczące wytwarzania haJasu, 
wibracji, promieniowania, zanieczyszczania ”owietrza, gleby, wód ”owierzchniowych i podziemnych. 

3) Śla terenów niewymienionych w pkt 2 do”uszcza się lo—alizac–ę dziaJalno`ci, w —tóre– e—s”loatac–a 
instalac–i mowe ”rowadzić do ”rze—roczenia do”uszczalnych wiel—o`ci oddziaJywania na `rodowisko, 

”od warun—iem nie ”rze—roczenia standardów –a—o`ci `rodowis—a ”oza teren, do —tórego ”rowadzący 
instalac–ę ma tytuJ ”rawnyŁ 

§ 8. W za—resie wymogów wyni—a–ących z ”otrzeb —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych ustala się: 

1) Tereny przeznaczone na cele publiczne: 

a) tereny dróg ”ublicznych oznaczone symbolami: 01KŚL, 02KŚL, 03KŚŚ, 
b) teren drogi wewnętrzne– oznaczony symbolem 04KŚW, 
c) teren ciągu ”ieszo-jezdnego oznaczony symbolem 05KXJ, 

d) teren ciągu ”ieszego oznaczony symbolem 06KX, 
e) teren zieleni urządzone– oznaczony symbolem 7źPŁ 

2) Warun—i —sztaJtowania ”rzestrzeni terenów ”ublicznych, o —tórych mowa w pkt 1, o—re`lono w § 6 

pkt 9, w § 10 oraz w ustaleniach szczegóJowychŁ 

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

1) Minimalne ”owierzchnie ”ro–e—towanych dziaJe— oraz s”osób ”odziaJu nieruchomo`ci o—re`la–ą ustale-

nia szczegóJoweŁ 
2) Ograniczenia wiel—o`ci dziaJe— nie dotyczą wydzieleL ”od urządzenia infrastru—tury techniczne–, wy-

dzieleL zgodnie z liniami rozgranicza–ącymi ”oszczególne tereny elementarne oraz wydzieleL w celach 

o—re`lonych ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu —omuni—ac–i oraz obsJugi —omu-

ni—acy–ne– terenów ustala się: 

1) Podstawowy u—Jad —omuni—acy–ny obszaru ”lanu tworzą drogi ”ubliczne —lasy lo—alne–, oznaczone 
odpowiednio symbolami: 

a) 01KDL ｧ droga lo—alna za”ewnia–ąca ”owiązania zewnętrzne obszaru ”lanu z u—Jadem dróg —ra-

jowych - drogą —lasy gJówne– ruchu ”rzy`”ieszonego (ulŁ Jana PawJa II); 
b) 02KDL - droga lo—alna za”ewnia–ąca ”owiązanie obszaru ”lanu z u—Jadem —omuni—acy–nym miastaŁ 

2) Uzu”eJnieniem ”odstawowego u—Jadu dróg ”ublicznych –est droga do–azdowa, oznaczona symbolem 
03KŚŚ, sJuwąca bez”o`rednie– obsJudze terenów do nie– ”rzylegJych. 

3) Uzu”eJnieniem systemu —omuni—acy–nego –est droga wewnętrzna 04KŚW, sJuwąca wyJącznie do obsJugi 
dziaJe— do nie– ”rzylega–ącychŁ 

4) Śo”uszcza się realizac–ę mie–sc ”osto–owych na —awdym terenie elementarnym, z wyJączeniem tere-

nów 7źP, 05KXJ i 06 KX, w ramach ”rzeznaczenia uzu”eJnia–ącego, ”rzy zachowaniu ”ozostaJych 
ustaleL ”lanuŁ 

5) Na—az realizac–i `ciew—i rowerowe–, —tóre– ”rzebieg ”o—azano na rysun—u ”lanuŁ 

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastru—tury techniczne– oraz 

obsJugi terenów w infrastru—turę techniczną ustala się: 

1) Budowę, rozbudowę i modernizac–ę infrastru—tury techniczne– na terenach ”rzeznaczonych na cele 
publiczne, a w ”rzy”ad—u bra—u ta—ich mowliwo`ci, do”uszcza się ”rowadzenie sieci ”rzez inne tereny, 

w ramach ”rzeznaczenia uzu”eJnia–ącegoŁ 
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2) Śo”uszcza się zastosowanie rozwiązaL zamiennych i zastosowanie innych ”arametrów dla ”ro–e—to-

wane– infrastru—tury techniczne– niw ws—azane w ”lanie, ”od warun—iem za”ewnienia wJa`ciwe– ob-

sJugi terenów zgodnie z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanuŁ 
3) Śo”uszcza się ”rzebudowę i li—widac–ę sieci —olidu–ących z ”ro–e—towaną zabudowąŁ 
4) Na—az realizac–i rozdzielczego systemu od”rowadzania `cie—ów sanitarnych i wód deszczowychŁ 
5) Na—az ”rzyJączenia nowo”ro–e—towane– zabudowy do sieci uzbro–enia, ”oJowonych na danym terenie 

elementarnym lub w ”rzylegJych ciągach —omuni—acy–nychŁ 
6) Śla systemów od”rowadzania `cie—ów —analizac–i sanitarne–: 

a) na—az s—analizowania terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę, ”o”rzez istnie–ące i projektowane 

—anaJy o minimalne– `rednicy Ø 200 mm, z od”rowadzeniem do istnie–ącego zbiorczego —ole—tora A; 
b) nakaz realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, z wJączeniem do istnie–ące– 

sieci kanalizacji sanitarnej; 

c) nakaz podczyszczenia `cie—ów ”rzemysJowych ”rzed w”rowadzeniem do sieci mie–s—ie–, ”o”rzez 
system urządzeL ”odczyszcza–ących - stosownie do wymogów i obowiązu–ących w tym zakresie 

”rze”isów; 
d) za—az zrzutu `cie—ów bytowych, ”rzemysJowych i innych do gruntu. 

7) Dla systemów od”rowadzania wód deszczowych, o”adowych i roztopowych: 

a) na—az s—analizowania terenów, z wyJączeniem terenu elementarnego 7źP, ”o”rzez istnie–ące 
i ”ro–e—towane —anaJy deszczowe o minimalne– `rednicy Ø 300 mm oraz przy zastosowaniu tech-

nologii do ”odczyszczania wód o”adowych; 
b) na—az od”rowadzenia wód o”adowych z dachów i powierzchni nieprzepuszczalnych, po ich 

u”rzednim ”odczyszczeniu, do sieci mie–s—ie–, ”rzy czym do”uszcza się zagos”odarowanie wód 
opadowych w granicach dziaJ—i na ”otrzeby gospodarcze, w tym nawadnianie terenów zielonychŁ 

8) Dla systemu zaopatrzenia w wodę: 
a) rozbudowę istnie–ącego systemu wodociągowego sieci o `rednicy Ø 250 mm i budowę nowo”ro-

–e—towane– sieci wodociągowe– o minimalne– `rednicy Ø 100 mm - ”osiada–ącego (na terenach 

”oJowonych ”oza ”lanem) ”oJączenia z przewodami magistralnymi o `rednicach do Ø 1000 mm, 

—tóre zasilane są z dwóch u–ęć wód ”odziemnych w ”oJudniowo-wschodnie– czę`ci miasta Kosza-

lina oraz w Mostowie; 

b) realizac–ę systemu wodociągowego z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę 
dla celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami; 

c) wodę dla celów ”rzeciw”owarowych nalewy za”ewnić z istnie–ące– i projektowanej sieci wodocią-
gowej z uwzględnieniem hydrantówŁ 

9) Dla systemu gospodarki cieplnej: 

a) realizac–ę za”otrzebowania na cie”Jo w oparciu o istnie–ącą czynną sieć cie”Jowniczą ”reizolowa-

ną wyso—o”arametrową 2xŚn 400ł520 mm i ”ro–e—towany system cie”Jowniczy sieci grzewcze– 
stosownie do istnie–ących rezerw cie”lnych; 

b) realizac–ę sieci cie”lne– o minimalne– `rednicy Ø 40 mm zasilanych z magistrali 2xDN 400/520 mm; 

c) za—az instalowania indywidualnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe; do”uszcza się inne 
indywidualne nis—oemisy–ne uródJa; 

d) do”uszcza się instalowanie urządzeL do ”ozys—iwania energii ze uródeJ nie—onwenc–onalnych, za 
wy–ąt—iem turbin wiatrowych; 

e) realizac–ę sieci cie”Jownicze– w odlegJo`ci od budyn—ów: 
- minimum 1,5 m dla sieci cie”Jownicze– o `rednicy zewnętrzne– do Śn 300 mm wJącznie, 
- minimum 3 m dla sieci cie”Jownicze– o `rednicy zewnętrzne– od Śn 350 mm do Dn 500 mm 

wJącznie, 
- minimum 5 m dla sieci cie”Jownicze– o `rednicy zewnętrzne– ”owywe– Śn 500 mm. 

10) Dla systemu sieci i urządzeL tele—omuni—acy–nych obsJugę tele—omuni—acy–ną obszaru z istnie–ących 
i projektowanych sieci telekomunikacyjnych. 

11) Dla systemu zaopatrzenia w energię ele—tryczną: 
a) obsJugę obszaru z istnie–ących i projektowanych sieci, w tym nis—iego na”ięcia 0,4 kV zasilanych 

ze stacji transformatorowej 15/0,4 —V ”oJowone– na obszarze 4E; 

b) zakaz realizacji nowych sieci napowietrznych; 

c) w ”rzy”ad—u ”rzebudowy lub modernizac–i istnie–ące– sieci na”owietrzne– nalewy –ą realizować 
wyJącznie w postaci kabli doziemnych. 

12) Dla systemu zaopatrzenia w gaz: 

a) obsJugę terenów z istnie–ące– sieci o `rednicach Ø 100 mm i Ø 200 mm, przy czym dopuszcza 

się –e– rozbudowę i modernizac–ę stosownie do ”otrzeb; 
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b) sieć gazową rozdzielczą nalewy ”rowadzić wzdJuw wyznaczonych w ”lanie ciągów —omuni—acyj-

nych lub granic dziaJe—Ł 
13) Dla systemu gospodarki odpadami: 

a) nalewy za”ewnić mie–sce na lo—alizac–ę —ontenerów i ”o–emni—ów do sele—tywne– zbiór—i od”adów 
w granicach dziaJ—i lub terenu, zgodnie z warun—ami o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnych; 

b) w liniach rozgranicza–ących dróg, z wyJączeniem dróg —lasy lo—alne–, do”uszcza się lo—alizac–ę ”o-

–emni—ów sJuwących gromadzeniu od”adów ”rzeznaczonych do odzys—uŁ 

§ 12. Ustala się za—az tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwyt—owania terenów, za wy-

–ąt—iem wy—orzystania w s”osób zgodny z dotychczasowym, do czasu realizac–i ustaleL ”lanuŁ 

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

1) na—az realizac–i obie—tów budowlanych w s”osób za”ewnia–ący ochronę ludno`ci, zgodnie z wyma-

ganiami obrony cywilne– o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnych; 
2) na—az realizac–i obie—tów budowlanych zgodnie z wymogami ochrony ”rzeciw”owarowe–, o—re`lonymi 

w ”rze”isach odrębnychŁ 
RozdziaJ 3 

USTALśNIA SZCZśGÓIOWś 

§ 14. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 1 U o powierzchni 0,4840 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usJugowe–, w tym handlu o ”owierzchni s”rzedawy do 2000 m², 
b) uzu”eJnia–ące - ”ozostaJe zagos”odarowanie terenu, zieleL urządzona; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy: 
a) do”uszcza się modernizac–ę, ”rzebudowę oraz rozbudowę istnie–ących obie—tów wraz z dopusz-

czeniem zmiany geometrii dachów, 
b) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, w odlegJo`ci 3,5 m od linii rozgra-

nicza–ące– z drogą 01KŚL, minŁ 23 m od linii rozgranicza–ące– z ul. Jana PawJa II (”oza ”lanem), 
c) ma—symalny ws—auni— intensywno`ci zabudowy - 1,0, 

d) ma—symalny ws—auni— ”owierzchni zabudowy - 0,50, 

e) wyso—o`ć zabudowy ma—symalnie 12 m, 

f) ma—symalna ilo`ć nadziemnych —ondygnac–i - 2, 

g) geometria i ”o—rycie dachów zgodnie z ”rze”isami § 6 pkt 3 - 5, ”rzy czym do”uszcza się inny 
s”ade— ”oJaci dachowych dla dominant, a—centów archite—tonicznych, `wietli—ów, na`wietli oraz 
dla obie—tów lub ich czę`ci o ”rzy—ryciach ”owJo—owych lub ”rzeszklonych, 

h) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny stanowić musi minimum 20% ”o-

wierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ”rze”isami § 7, przy czym w przypadku koniecznej dla realiza-

cji inwestycji wycinki drzew i —rzewów, nalewy w granicach terenu inwestyc–i do—onać nasadzeL re-

—om”ensu–ących; 
4) zasady ”odziaJu zgodnie z ”rze”isami § 9 oraz ”rzy zachowaniu minimalne– ”owierzchni dziaJ—i 1500 m²; 
5) obsJuga —omuni—acy–na: 

a) dostę” i zjazdy z drogi lokalnej 01KŚL oraz do”uszcza się dostę” z drogi do–azdowe– ”oJowone– 
poza planem, 

b) miejsca postojowe w ilo`ci minimum 2 mie–sca ”osto–owe na 100 m² ”owierzchni s”rzedawy dla 
usJug handlu, minimum 1 mie–sce ”osto–owe na 100 m² ”owierzchni uwyt—owe– dla ”ozostaJych 
usJug, 

c) do”uszcza się realizac–ę mie–sc ”osto–owych ”omiędzy linią zabudowy a linią rozgranicza–ącą te-

ren; 

6) obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ”rze”isami § 11. 

§ 15. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 2 U o powierzchni 0,0279 ha, obowiązu–ą 
nastę”u–ące ustalenia: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - teren zabudowy usJugowe–, 
b) uzu”eJnia–ące - istnie–ący ciąg ”ieszy, ”ozostaJe zagos”odarowanie terenu; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy: 
a) zabudowa wolnosto–ąca, 
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b) do”uszcza się modernizac–ę i nadbudowę istnie–ącego obie—tu wraz z dopuszczeniem zmiany 

geometrii dachu, 

c) linia zabudowy od strony drogi 04KDW bez zmian, 

d) ma—symalny ws—auni— intensywno`ci zabudowy - 1,0, 

e) ma—symalny ws—auni— ”owierzchni zabudowy - 0,5, 

f) wyso—o`ć zabudowy ma—symalnie 10 m, 

g) ma—symalna ilo`ć nadziemnych —ondygnac–i - 2, 

h) geometria i pokrycie dachu zgodnie z ”rze”isami § 6 pkt 3 - 5; 

3) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ”rze”isami § 7; 

4) zasady ”odziaJu - dopuszcza się wydzielenie dziaJ—i budowlane– wyJącznie ”o liniach rozgranicza–ących 
teren elementarny oraz celem wydzielenia ciągu ”ieszego; 

5) obsJuga —omuni—acy–na z drogi wewnętrzne– 04KŚW; 
6) obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami § 11. 

§ 16. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 3 U o powierzchni 0,1752 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - tereny zabudowy usJugowe–, z wyJączeniem usJug rozryw—i, 
b) uzu”eJnia–ące - funkcja mieszkaniowa - do”uszcza się –eden lo—al mieszkalny; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy: 
a) budynki w zabudowie zwartej, szeregowej, 

b) do”uszcza się modernizac–ę, ”rzebudowę oraz rozbudowę istnie–ących obie—tów, 
c) linie zabudowy istnie–ące oraz nie”rze—raczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

d) ma—symalny ws—auni— intensywno`ci zabudowy - 2,5, 

e) ma—symalny ws—auni— ”owierzchni zabudowy - 0,9, 

f) wyso—o`ć zabudowy ma—symalnie 12 m, 

g) ma—symalna ilo`ć —ondygnac–i nadziemnych - 3, 

h) pokrycie i geometria dachów zgodnie z prze”isami § 6 pkt 3 - 5, z wyJączeniem dachów s”adzistych; 
3) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ”rze”isami § 7; 

4) zasady ”odziaJu zgodnie z ”rze”isami § 9 oraz ”rzy zachowaniu minimalne– ”owierzchni dziaJ—i bu-

dowlane– 90 m², ”rzy czym ”rzed do—onaniem ”odziaJu nalewy zli—widować istnie–ący —anaJ sanitarny; 
5) obsJuga —omuni—acy–na z drogi wewnętrzne– 04KŚW; 
6) obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ”rze”isami § 11. 

§ 17. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 4E o powierzchni 0,0032 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - obiekt infrastruktury technicznej (stacja transformatorowa); 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy: 
a) za—az w”rowadzania obie—tów i urządzeL nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

b) teren ”owinien być utwardzony w s”osób umowliwia–ący do–azd i do–`cie; 
3) za—az ”odziaJu terenu; 
4) obsJuga —omuni—acy–na z drogi wewnętrzne– 04KŚWŁ 

§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem 5MW,KS o powierzchni 0,1866 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z garawem ”odziemnym, 
b) uzu”eJnia–ące - ”ozostaJe zagos”odarowanie terenu, zieleL urządzona; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy: 
a) budynki wielorodzinne, z wyJączeniem ”un—towców, wraz z garawem ”odziemnym dla samocho-

dów osobowych, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, w odlegJo`ci 3 m od dróg 03KŚŚ 

i 02KDL, 

c) ma—symalny ws—auni— intensywno`ci zabudowy - 2,5, 

d) ma—symalny ws—auni— ”owierzchni zabudowy - 0,5, 

e) wyso—o`ć zabudowy ma—symalnie 17 m, 

f) ma—symalna ilo`ć nadziemnych —ondygnac–i - 5, 

g) ma—symalna wyso—o`ć nadziemnych czę`ci garawu ”odziemnego - 1,5 m ”owywe– ”oziomu urzą-
dzonego terenu, 

h) geometria i ”o—rycie dachów zgodnie z ”rze”isami § 6 pkt 3 - 5, 

i) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny stanowić musi minimum 30% ”o-

wierzchni dziaJ—i budowlane–; 
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3) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ”rze”isami § 7, przy czym w przypadku koniecznej dla realiza-

cji inwestycji wycinki drzew i —rzewów, nalewy w granicach terenu inwestyc–i do—onać nasadzeL re-

—om”ensu–ących; 
4) zasady ”odziaJu terenu zgodnie z ”rze”isami § 9, ”rzy czym do”uszcza się wyJącznie ”odziaJ dziaJe— 

zabudowanych, ”rzy zachowaniu minimalne– ”owierzchni dziaJ—i 500 m²; 
5) obsJuga —omuni—acy–na: 

a) zjazdy z drogi do–azdowe– 03KŚŚ, do”uszcza się z–azd z drogi lokalnej 02KDL, 

b) nalewy za”ewnić minimum 1 stanowis—o ”osto–owe dla samochodów osobowych na –eden lo—al 
mieszkalny (w tym liczone miejsca w garawu ”odziemnym), ”rzy czym do”uszcza się zbilansowa-

nie mie–sc ”osto–owych Jącznie dla terenów 5MW,KS i 6MW,KS; 

6) obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ”rze”isami § 11. 

§ 19. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MW,KS o powierzchni 

0,4097 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z garawem ”odziemnym, 
b) uzu”eJnia–ące - ”ozostaJe zagos”odarowanie terenu, zieleL urządzona, w tym zieleL izolacy–na; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowania zabudowy: 

a) budynki wielorodzinne, z wyJączeniem ”un—towców, wraz z garawem ”odziemnym dla samocho-

dów osobowych, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odlegJo`ci: 3 m od drogi 03KDD, 

4 m od drogi 01KDL, 24 m÷26 m od linii rozgranicza–ące– z ulicą Jana PawJa II, 
c) ma—symalny ws—auni— intensywno`ci zabudowy - 2.5, 

d) ma—symalny ws—auni— ”owierzchni zabudowy - 0.5, 

e) wyso—o`ć zabudowy ma—symalnie 17 m, 

f) ma—symalna ilo`ć nadziemnych —ondygnac–i - 5, 

g) ma—symalna wyso—o`ć nadziemnych czę`ci garawu ”odziemnego - 1,5 m ”owywe– ”oziomu urzą-
dzonego terenu, 

h) geometria i pokrycie dachu zgodnie z ”rze”isami § 6 pkt 3 - 5, 

i) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny stanowić musi minimum 30% ”o-

wierzchni dziaJ—i budowlanej, 

j) nalewy w”rowadzić ”as zieleni izolacy–ne– o szero—o`ci minŁ10 m od strony ul. Jana PawJa II; 
3) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ”rze”isami § 7, przy czym: 

a) w przypadku koniecznej dla realizacji inwestycji wycinki drzew i —rzewów, nalewy w granicach te-

renu inwestyc–i do—onać nasadzeL re—om”ensu–ących, 
b) nalewy zastosować `rod—i techniczne zmnie–sza–ące uciąwliwo`ci a—ustyczne do ”oziomów do-

puszczalnych; 

4) zasady ”odziaJu zgodnie z ”rze”isami § 9, ”rzy czym do”uszcza się wyJącznie ”odziaJ dziaJe— zabu-

dowanych, ”rzy zachowaniu minimalne– ”owierzchni dziaJ—i 2000 m²; 
5) obsJuga —omuni—acy–na: 

a) zjazdy z drogi 01KŚL, do”uszcza się z–azd z drogi 03KDD, 

b) nalewy za”ewnić mie–sca ”osto–owe w ilo`ci minimum 1 stanowis—o ”osto–owe na 1 lo—al miesz-

kalny, w tym uwzględnić mie–sca w garawu ”odziemnym, 
c) do”uszcza się realizac–ę mie–sc ”osto–owych w ”asie terenu ”omiędzy linią zabudowy, a linią roz-

granicza–ącą teren, 
d) do”uszcza się realizac–ę `ciew—i rowerowe–, —tóre– informacy–ny ”rzebieg ws—azano na terenie 

7ZP; 

6) obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ”rze”isami § 11. 

§ 20. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7ZP o powierzchni 0,0703 ha 

ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - zieleL urządzona, 

b) uzu”eJnia–ące - ”ozostaJe zagos”odarowanie terenu; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny ”owinien stanowić minimum 70% 
powierzchni terenu, 

b) do”uszcza się realizac–ę obie—tów maJe– architektury, 
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c) nalewy zrealizować `ciew—ę rowerową, —tóre– informacy–ny ”rzebieg ”o—azano na rysun—u ”lanu, 
d) ciągi —omuni—acy–ne nalewy o`wietlić; 

3) zasady ochrony `rodowis—a ”rzyrodniczego zgodnie z ”rze”isami § 7, przy czym: 

a) w przypadku koniecznej dla realizacji inwestycji wycinki drzew i —rzewów, nalewy w granicach te-

renu do—onać nasadzeL re—om”ensu–ących, 
b) do”uszcza się zmiany —om”ozyc–i ro`linne–, ”od warun—iem od”owiedniego wy—orzystania istnie-

–ącego drzewostanu; 
4) zasady ”odziaJu - zakaz ”odziaJu, wydzielenia dziaJ—i wyJącznie ”o liniach rozgranicza–ących teren 

elementarny; 

5) obsJuga —omuni—acy–na z drogi dojazdowej 03KDD; 

6) obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ”rze”isami § 11. 

§ 21. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 01KDL o powierzchni 0,1683 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - droga publiczna klasy lokalnej, 

b) uzu”eJnia–ące - obiekty i urządzenia ”omocnicze dla fun—c–i ”odstawowe– oraz infrastru—tura 
techniczna nie związana z drogą; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 18 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się realizac–ę mie–sc ”osto–owych w ”asie drogowym na warun—ach, o—re`lonych 
w ”rze”isach odrębnych; 

c) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci infrastruktury technicznej: 

- wodociąg o minimalne– Ø 100 mm, 

- —analizac–ę sanitarną o minimalne– Ø 200 mm, 

- —analizac–ę deszczową o minimalne– Ø 300 mm, 

- sieci gazowe o minimalne– Ø 63 mm, 

- ”ozostaJe sieci zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
3) zasady ”odziaJu terenu - za—az ”odziaJu, wydzielenie dziaJ—i drogowe– wyJącznie ”o liniach rozgrani-

cza–ących teren elementarnyŁ 

§ 22. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 02KDL o powierzchni 0,1453 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - droga publiczna klasy lokalnej; 

b) uzu”eJnia–ące - obiekty i urządzenia ”omocnicze dla fun—c–i ”odstawowe– oraz infrastru—tura tech-

niczna nie związana z drogą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących zmienna 42÷43 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się realizac–e mie–sc ”osto–owych w ”asie drogowym na warun—ach, o—re`lonych 
w ”rze”isach odrębnych, 

c) nalewy zrealizować `ciew—ę rowerową, —tóre– informacy–ny ”rzebieg ”o—azano na rysun—u ”lanu, 
d) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci infrastruktury technicznej: 

- wodociąg o minimalne– Ø 100 mm, 

- —analizac–ę sanitarną o minimalne– Ø 200 mm, 

- —analizac–ę deszczową o minimalne– Ø 300 mm, 

- sieci gazowe o minimalne– Ø 63 mm, 

- ”ozostaJe sieci zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
3) zasady ”odziaJu terenu - za—az ”odziaJu, wydzielenie dziaJ—i drogowe– wyJącznie ”o liniach rozgrani-

cza–ących teren elementarnyŁ 

§ 23. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 03KDD o powierzchni 0,1433 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - droga publiczna klasy dojazdowej, 

b) uzu”eJnia–ące - obiekty i urządzenia ”omocnicze dla fun—c–i ”odstawowe– oraz infrastru—tura tech-

niczna nie związana z drogą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 13 m - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się realizac–ę mie–sc ”osto–owych w ”asie drogowym na warun—ach o—re`lonych w przepi-

sach odrębnych, 
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c) ustala się realizac–ę `ciew—i rowerowe–, ”rzy czym do”uszcza się ”rowadzenie ruchu rowerowego 
na –ezdni ws”ólnie z ruchem ”ozostaJych ”o–azdów, 

d) wzdJuw zachodnie– linii rozgranicza–ące– teren w”rowadzić ”as zieleni izolacy–ne– o szero—o`ci mi-

nimum 3 m; 

e) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci infrastru—tury techniczne–: 
- wodociąg o minimalne– Ø 100 mm, 

- —analizac–ę sanitarną o minimalne– Ø 200 mm, 

- —analizac–ę deszczową o minimalne– Ø 300 mm, 

- sieci gazowe o minimalne– Ø 63 mm, 

- ”ozostaJe sieci zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
3) zasady ”odziaJu terenu - za—az ”odziaJu, wydzielenie dziaJ—i drogowe– wyJącznie ”o liniach rozgrani-

cza–ących teren elementarny. 

§ 24. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 04 KDW o powierzchni 

0,2038 ha ustala się: 

1) przeznaczenie 

a) podstawowe - droga wewnętrzna, 
b) uzu”eJnia–ące - obiekty i urządzenia ”omocnicze dla fun—c–i podstawowej, infrastruktura techniczna 

nie związana z drogą; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć ”asa drogowego zmienna 11÷18,5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się budowę drogi bez wyodrębnionych –ezdni i chodni—ów, 
c) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci infrastru—tury techniczne–: 

- wodociąg o minimalne– Ø 100 mm, 

- —analizac–ę sanitarną o minimalne– Ø 200 mm, 

- —analizac–ę deszczową o minimalne– Ø 300 mm, 

- sieci gazowe o minimalne– Ø 63 mm, 

- ”ozostaJe sieci zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) zasady ”odziaJu terenu - za—az ”odziaJu, wydzielenie dziaJ—i drogowe– wyJącznie ”o liniach rozgrani-

cza–ących teren elementarnyŁ 

§ 25. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 05KXJ o powierzchni 0,0316 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ciąg ”ieszo-jezdny; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących zmienna 6÷11 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci infrastru—tury techniczne– - —analizac–ę sanitarną o minimalne– Ø 
200 mm i —analizac–ę deszczową o minimalne– Ø 300 mm, 

c) pas pieszo-–ezdny musi być wy”osawony w urządzenia ogranicza–ące ruch —oJowy do ruchu rowe-

rowego, 

d) do”uszcza się realizac–ę wydzielone– `ciew—i rowerowe–, 
e) teren ”owinien być o`wietlony; 

3) zasady ”odziaJu terenu - zakaz ”odziaJu, wydzielenie dziaJ—i w liniach rozgranicza–ących teren elementarnyŁ 

§ 26. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem terenu 06KX o powierzchni 0,0404 ha usta-

la się: 

1) ”rzeznaczenie: ciąg ”ieszy; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących minimum 4,5 m - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się w”rowadzanie urządzeL i sieci infrastruktury technicznej: 

- wodociąg o minimalne– Ø 100 mm, 

- —analizac–ę sanitarną o minimalne– Ø 200 mm; 

3) zasady ”odziaJu terenu - za—az ”odziaJu, wydzielenie dziaJ—i w liniach rozgranicza–ących teren elementarnyŁ 
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RozdziaJ 4 

PRZśPISY KOKCOWś 

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

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

1) w wyso—o`ci 10% dla nieruchomo`ci ”oJowonych na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę miesz-

—aniową i oznaczonych symbolem ｭMW,KSｬ, 
2) w wyso—o`ci 30% dla nieruchomo`ci ”oJowonych na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę usJu-

gową i oznaczonych symbolem ｭUｬ, 
3) w wyso—o`ci 3% dla nieruchomo`ci ”oJowonych na ”ozostaJych terenach elementarnychŁ 

§ 28. Na obszarze ob–ętym ”lanem tracą moc ustalenia mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-

strzennego ”rzy–ętego uchwaJą Nr XXXI/500/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2005 r. 

w s”rawie mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ｭWJadysJawa IV - GdaLs—aｬ 
w Koszalinie (Śzienni— Urzędowy Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego z 2006 r. Nr 27, poz. 465). 

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

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

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

–ewództwa źachodnio”omors—iego 

 

 Przewodniczący Rady Mie–s—ie– w Koszalinie 

 

WJadysJaw Husejko 

  



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego Nr 28 ｦ 3997 ｦ Poz. 452 

 

ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr V/48/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 20 stycznia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr V/48/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 20 stycznia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr V/48/2011 

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, ”o za”oznaniu się z uwagami wniesionymi do projektu miejscowe-

go ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ｭJagoszews—iegoｬ, u–ętymi w przedstawionym wyka-

zie, stanowiącym integralną czę`ć do—umentac–i formalno-prawnej prac planistycznych, nie uwzględnia 
uwag, —tóre nie zostaJy uwzględnione ”rzez Prezydenta Miasta KoszalinaŁ 

 

 
 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr V/48/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 20 stycznia 2011 r. 

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 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 rozstrzyga, co nastę”u–e: 

§ 1. Inwestycje z za—resu infrastru—tury techniczne– ustalone ninie–szym ”lanem obe–mu–ą: 

1) realizac–ę ”ro–e—towane– drogi ”ubliczne– o klasie ulicy dojazdowej, oznaczonej w planie symbolem 

03KDD, 

2) realizac–ę, w tym budowę i modernizac–ę, oraz rozbiór—ę sieci infrastru—tury techniczne–, 
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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. 

452
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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; 


