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5Ł9Ł Osoba zajmująca lokal bez tytuJu ”rawnego do dnia o”równienia lokalu, zobowiązana jest do za-

”Jaty odszkodowaniaŁ Wysoko`ć odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu odpowiada wysoko`ci 
czynszu, jaki wJa`ciciel mógJby otrzymać z najmu lokalu przy zastosowaniu stawki maksymalnej, podanej 

w tabeli nr 5Ł Natomiast wysoko`ć odszkodowania w lokalach socjalnych od”owiada wysoko`ci czynszu 
przy zastosowaniu stawki minimalnej, podanej w tabeli nr 5. 

5.10Ł Na indywidualny wniosek lokatora czynsz najmu lokalu mieszkalnego mowe być obniwony je`li 
lokator: 

1) s”eJnia kryteria dochodowe u”rawniające do obniwenia czynszu, okre`lone w uchwale Rady Miejskiej 

w Dziwnowie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skJad mieszkaniowego zasobu 
Gminy Śziwnów; 

2) zawarJ umowę najmu na lokal na czas nieoznaczony; 
3) nie pobiera dodatku mieszkaniowego; 

4) nie ma zalegJo`ci w o”Jatach za uwywanie lokalu, a w ”rzy”adku lokali zadJuwonych, gmina wyraziJa 
zgodę na s”Jatę zalegJo`ci w ratach i dJuwnik dokonuje terminowej s”Jaty wedJug ustalonych rat; 

5) zajmuje lokal o ”owierzchni uwytkowej nie ”rzekraczającej ”owierzchni normatywnej, o której mowa 

w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o datkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 

z ”óuniejszymi zmianami)Ł 
5Ł11Ł Stawka czynszu ”o obniwce nie mowe być niwsza od aktualne obowiązującej stawki czynszu za 

najem lokalu socjalnego. 

5.12. Obniwka czynszu, na wniosek lokatora, mowe być udzielona na okres 12 miesięcyŁ W przypadku, 

gdy utrzymujący się niski dochód gos”odarstwa domowego będzie to uzasadniaJ, wJa`ciciel lokalu na 
wniosek lokatora, będzie mógJ udzielić obniwki czynszu na kolejne 12 miesięcy. 
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UCHWAIA NR XI/119/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego _ródmie`cia Koszalina. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu 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 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 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska 

w Koszalinie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LVII/669/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 7 wrze`nia 2010 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
_ródmie`cia Koszalina, stwierdzając zgodno`ć ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Koszalina, ”rzyjętego uchwaJą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr LVII/666/2010 z dnia 7 wrze`nia 2010 r., 

uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego _ródmie`cia Koszalina, ”rzyję-
tego uchwaJą Nr XXXVII/430/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2009 r., w zakresie 

zmiany ustaleL dotyczących zao”atrzenia w cie”Jo dla obszaru objętego ”lanemŁ 

§ 2. W uchwale Nr XXXVII/430/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2009 r. 

w sprawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego _ródmie`cia Koszalina (ŚzŁ UrzŁ Woje-

wództwa źachodnio”omorskiego Nr 54, poz. 1406) w § 12 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

ｭ13. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ustala się: 

1) ”rzyJączenie obiektów istniejących i ”rojektowanych do istniejących i projektowanych sieci cie-

”Jowniczych lub zao”atrzenie w cie”Jo z indywidualnych, bezemisyjnych uródeJ cie”Ja; 
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2) do”uszcza się zao”atrzenie w cie”Jo z indywidualnych kotJów i kotJowni o”alanych ”aliwem gazo-

wym lub paliwem ”Jynnym o zawarto`ci siarki nie większej niw 0,2% w nastę”ujących ”rzy”adkach: 

a) udokumentowanego braku mowliwo`ci uzyskania o`wiadczenia wJa`ciwej jednostki organizacyjnej 
o za”ewnieniu dostawy cie”Ja oraz o warunkach ”rzyJączenia obiektu do sieci cieplnej, 

b) zaopatrzenia w cie”Jo lokalu w budynku, w którym istnieją lokale zao”atrzone w cie”Jo z indywi-

dualnych kotJów o”alanych ”aliwem gazowym; 

3) zakaz stosowania wolnostojących zbiorników na ”aliwo gazowe i ”aliwo ”Jynne; 

4) zakaz stosowania zaopatrzenia w cie”Jo z indywidualnych kotJów i kotJowni o”alanych ”aliwem 
staJymŁｬ 

§ 3. 1Ł źaJącznikami do uchwaJy, stanowiącymi jej integralną czę`ć, są: 

1) zaJącznik nr 1 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 

Koszalina, w skali 1:10 000; 

2) zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu 

miejscowego; 

3) zaJącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

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

2. Rysunek planu miejscowego, o którym mowa w § 2, nie ulega zmianie. 

§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta KoszalinaŁ 

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

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

jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie  

 

WJadysJaw Husejko 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XI/119/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XI/119/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 

do projektu zmiany planu miejscowego 

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

strzennym Rada Miejska w Koszalinie nie uwzględnia uwagi wniesionej do ”rojektu zmiany miejscowego 

”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego _ródmie`cia Koszalina, ujętej w przedstawionym wykazie sta-

nowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych i nie uwzględnionej ”rzez 
Prezydenta Miasta Koszalina. 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XI/119/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 21 czerwca 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, we zmiana miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-

strzennego _ródmie`cia Koszalina, w zakresie zmiany ustaleL dotyczących zao”atrzenia w cie”Jo, nie 
powoduje potrzeby realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które stanowią zadania wJa-

sne gminy - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymŁ 
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UCHWAIA NR XI/121/2011  

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego między 
ulicami MarszaJka Józefa PiJsudskiego, Tytusa ChaJubiLskiego i Le`ną oraz lasem 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; 

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 oraz z 2011 Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, 

co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LVII/668/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 7 wrze`nia 2010 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

w obszarze zawartym między ulicami: źwycięstwa, MarszaJka Józefa PiJsudskiego, lasem i osiedlem Roko-

sowo PóJnoc w Koszalinie, po stwierdzeniu zgodno`ci ”rojektu ”lanu z ustaleniami Studium uwarunkowaL 

i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Koszalina ”rzyjętego uchwaJą Nr LVII/666/2010 Rady 

Miejskiej w Koszalinie z dnia 7 wrze`nia 2010 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania prze-


