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§ ńŁ W uchwale Nr XXXVIIł594łŃ6 z dnia 2ń wrze`nia 2ŃŃ6 rŁ Rady Miejskiej w Koszalinie w s”rawie 

zasad i trybu ”rzyznawania, wstrzymywania i cofania sty”endiów s”ortowych § 2 ”kt 4 otrzymuje brzmienie: 

ｭ4) zostaJ objęty ”rogramem ”rzygotowaL do igrzysk olim”ijskich lub ”araolim”ijskich albo zostaJ 
”owoJany do re”rezentacji narodowej w dyscy”linie olim”ijskiej lub dyscy”linie objętej systemem 
ws”óJzawodnictwa dzieci i mJodziewy ”rowadzonym ”rzez Ministerstwo S”ortuｬŁ 

§ 2Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta KoszalinaŁ 

§ 3Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-
wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

Tomasz Czuczak 

PozŁ ń435 
 

UCHWAIA NR XXXIVł4ńŃł2ŃŃ9 
Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 28 maja 2ŃŃ9 rŁ 
 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego zes”oJu mieszkalno-usJugowego 
Podgórna - Batalionów ChJo”skichŁ 

 Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7; z 2ŃŃ4 rŁ Nr 6, ”ozŁ 4ń, Nr ń4ń, ”ozŁ ń492; z 2ŃŃ5 rŁ Nr ńń3, 
”ozŁ 954, Nr ń3Ń, ”ozŁ ńŃ87; z 2ŃŃ6 rŁ Nr 45, ”ozŁ 3ń9, Nr 225, ”ozŁ ń635; z 2ŃŃ7 rŁ Nr ń27, 
”ozŁ 88Ń; z 2ŃŃ8 rŁ Nr ń23, ”ozŁ 8Ń3, Nr ń99, ”ozŁ ń227, Nr 2Ńń, ”ozŁ ń237, Nr 22Ń, ”ozŁ ń4ń3) Rada 
Miejska w Koszalinie uchwala, co nastę”uje: 

ROźŚźIAI ń 
USTALśNIA WSTĘPNś 

§ ńŁ ńŁ źgodnie z uchwaJą Nr XXXIVł532ł2ŃŃ6 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia ń4 marca 2ŃŃ6 rŁ 
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
zes”oJu mieszkalno-usJugowego ｭPodgórna-Hibneraｬ, stwierdzając zgodno`ć ”rojektu miejscowego ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego ze studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzen-
nego miasta Koszalina uchwalonym uchwaJą Nr XXXVł357ł97 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 5 wrze-
`nia ń997 rŁ, zmienionym uchwaJą Nr XXVł373ł2ŃŃ5 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 
2ŃŃ5 rŁ, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego zes”oJu mieszkalno-usJugowego 
Podgórna - Batalionów ChJo”skich w Koszalinie, zwany dalej ｭ”lanem miejscowymｬŁ 

2Ł Plan miejscowy obejmuje obszar o ”owierzchni ń3,44 ha oznaczony na rysunku w skali ń:2ŃŃŃ, 
stanowiącym integralną czę`ć niniejszej uchwaJyŁ 

3Ł Przedmiotem ”lanu miejscowego są tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami, 
zieleni miejskiej, ”arkingów oraz obsJuga komunikacyjna z infrastrukturą technicznąŁ 

4Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu miejscowego są: 

ń) zaJącznik nr ń - rysunek ”lanu miejscowego w skali ń:2ŃŃŃ; 
2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 

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

scowego; 
4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie miejscowym inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowaniaŁ 
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5Ł Ustalenia niniejszej uchwaJy okre`lono zgodnie z obowiązującymi standardami, od”owiednio do 

zagadnieL zawartych w artŁ ń5 ustŁ 2 ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu 
”rzestrzennymŁ 

§ 2Ł ńŁ Ustalenia ”lanu miejscowego skJadają się z: 

ń) ustaleL wstę”nych, zawartych w rozdziale ń; 
2) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale 2; 
3) ustaleL szczegóJowych dla wyznaczonych w ”lanie miejscowym terenów elementarnych, zawartych 

w rozdziale 3; 
4) ”rze”isów koLcowych, zawartych w rozdziale 4; 
5) ustaleL zawartych w tre`ci zaJącznika nr ń - rysunku ”lanuŁ 

2Ł Śla ”oszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleLŁ 

§ 3Ł ńŁ Śla kawdego terenu elementarnego - za wyjątkiem terenów infrastruktury drogowej - s”recy-
zowano ustalenia szczegóJowe w nastę”ującym ukJadzie: 

ń) ”rzeznaczenie terenu; 
2) zasady zagos”odarowania ”rzestrzennego i ksztaJtowania zabudowy; 
3) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego; 
6) zasady obsJugi komunikacyjnej; 
7) zasady obsJugi inwynieryjnejŁ 

2Ł Śla terenów infrastruktury drogowej s”recyzowano ustalenia szczegóJowe w nastę”ującym ukJadzie: 

ń) ”rzeznaczenie terenu; 
2) ustalenia komunikacyjne; 
3) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego; 
5) zasady ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego; 
6) zasady obsJugi inwynieryjnejŁ 

§ 4Ł Ilekroć w ”lanie miejscowym uwyto niwej wymienionych okre`leL, to nalewy je rozumieć nastę”ująco: 

ń) teren elementarny - teren wydzielony linią rozgraniczającą, o okre`lonym ”rzeznaczeniu ”odstawo-
wym, oznaczony na rysunku ”lanu miejscowego symbolem literowo-cyfrowym, dla którego sformu-
Jowano za”isy ustaleL szczegóJowych; 

2) zabudowa usJugowa, oznaczona symbolem U - zabudowa sJuwąca ”rowadzeniu dziaJalno`ci związanej 
z obsJugą ludno`ci lub ”odmiotów gos”odarczych, której uwytkowanie nie ”owoduje uciąwliwo`ci lub 
”owodując uciąwliwo`ci, jak emisje lub haJas, ogranicza je do terenu wJasnej dziaJki i nie narusza inte-
resu osób trzecich oraz norm ochrony `rodowiska, a takwe nie wymaga wytwarzania ”roduktów me-
todami ”rzemysJowymi oraz skJadowania materiaJów i towarów na otwartym terenie; 

3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami, oznaczona symbolem MW, U - zabudowa miesz-
kalno - usJugowa, dla której ”rzeznaczenie ”odstawowe stanowi funkcja mieszkalna, wynosząca mi-
nimum 7Ń% udziaJu w ”owierzchni caJkowitej wszystkich budynków znajdujących się na danym te-
renie elementarnym, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczej, a ”rzeznaczenie uzu”eJniające 
stanowi funkcja usJugowa wbudowana; 

4) zabudowa ”ierzejowa - zwarty ciąg zabudowy obrzewnej wzdJuw ciągu komunikacyjnego (ulicy, ”lacu, 
ciągu ”ieszego); 

5) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca usytuowanie `ciany frontowej budynku, zgodnie 
z którą nalewy sytuować zabudowę, ”rzy czym do”uszcza się cofnięcia w gJąb dziaJki do 5Ń% dJugo-
`ci elewacji oraz wycofania linii ”arteru i rozwiązania go w formie ”odcienia, arkad bądu wnęk; obo-
wiązująca linia zabudowy nie dotyczy balkonów, loggii, wykuszy, kubatur do wysoko`ci jednej kon-
dygnacji, o ile elementy te są wysunięte nie więcej niw ń,5 m ”oza tę linię, elementów zagos”odarowa-
nia terenu związanych z budynkiem, jak: schody, ”ochylnie, tarasy oraz budynków towarzyszących 
lokalizowanych w gJębi dziaJki; 

6) nie”rzekraczalna linia zabudowy - linia, której nie mowna ”rzekraczać ”rzy lokalizacji `cian frontowych 
budynkówŁ Śo”uszcza się wysunięcie ”rzed linię zabudowy czę`ci budynku n”Ł balkonów, loggii, ry-
zalitów lub wykuszy oraz warstwy ocie”lającej oraz elementów zagos”odarowania terenu związanych 
z budynkiem, jak: schody, ”ochylnie, tarasy; 
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7) wysoko`ć zabudowy ”odana w metrach - maksymalna wysoko`ć zabudowy, liczona od ”oziomu te-

renu ”rzy najniwszym wej`ciu do budynku do najwywszego miejsca na ”rzekryciu obiektu, nie licząc 
kominów, masztów oraz urządzeL technicznych; 

8) kondygnacja - oznacza to kondygnację nadziemną; 
9) ”oddasze - ”rzestrzeL zawarta ”omiędzy ”osadzką stro”u i s”odnią ”Jaszczyzną ”oJaci dachowej ”rzy 

wysoko`ci `cianki kolankowej max ń,5 m nad ”osadzką; 
ńŃ) dach ”Jaski - forma dachu budynku, w którym ”ochylenie ”oJaci wynosi maksymalnie ń5°; 
ńń) dach niski - forma dachu budynku, w którym ”ochylenie ”oJaci wynosi więcej niw ń5°, a mniej niw 35°; 
ń2) dach stromy - forma dachu budynku, w którym ”ochylenie ”oJaci wynosi co najmniej 35°Ł 

ROźŚźIAI 2 
USTALśNIA OGÓLNś 

§ 5Ł Obszar objęty ”lanem miejscowym stanowi teren jednostki strukturalno-funkcjonalnej M, w ob-
rębie której wydziela się tereny elementarne o niwej okre`lonym ”rzeznaczeniu: 

ń) MW, U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami; 
2) U - tereny zabudowy usJugowej; 
3) Tś - tereny elektroenergetyki; 
4) źP - tereny zieleni urządzonej; 
5) WS - tereny wód ”owierzchniowych `ródlądowych; 
6) KŚL - tereny ulic ”ublicznych w klasie lokalnej; 
7) KŚŚ - tereny ulic ”ublicznych w klasie dojazdowej; 
8) KPj - tereny ulic ”ieszo-jezdnych ”ublicznych; 
9) KX - tereny ”laców i ciągów ”ieszych ”ublicznychŁ 

§ 6Ł W zakresie zasad zagos”odarowania ”rzestrzennego i ksztaJtowania zabudowy ustala się: 

ń) zachowanie i ada”tację budynków i obiektów będących w dobrym stanie technicznym o wysokich 
walorach ”rzestrzennych i architektonicznych oraz obiektów o wysokich walorach historycznych - 
zgodnie z ustaleniami w tek`cie uchwaJy oraz rysunkiem ”lanu miejscowego; 

2) likwidację zabudowy ”rowizorycznej i nietrwaJej - zgodnie z ustaleniami w tek`cie uchwaJy oraz ry-
sunkiem ”lanu miejscowego; 

3) dla ”ozostaJych obiektów nie wymienionych w ”kt ń i 2 do”uszcza się rozbudowę, ”rzebudowę, re-
monty i wyburzenia - zgodnie z ustaleniami w tek`cie uchwaJy oraz rysunkiem ”lanu miejscowego; 

4) dla nowej zabudowy obowiązują linie - zgodnie z ustaleniami w tek`cie uchwaJy oraz rysunkiem ”lanu 
miejscowego; 

5) ustalenia szczegóJowe odno`nie formy dachów nie dotyczą zadaszenia trwaJej zabudowy garawowej 
zgru”owanej czę`ciowo zagJębionej usytuowanej we wnętrzu terenu elementarnego; 

6) urządzenia nadziemne ”rzyJączy technicznych nalewy sytuować w linii ogrodzeL od strony ciągów 
komunikacyjnych kom”onując je z ogrodzeniem; 

7) ”rzebieg linii rozgraniczających tereny elementarne nalewy okre`lać ”o”rzez odczyt osi od”owiednich 
linii z rysunku ”lanu miejscowego; 

8) ustala się zakaz lokalizowania wolnostojących no`ników reklam na terenie objętym ”lanem miejsco-
wym z uwzględnieniem do”uszczeL s”recyzowanych w ustaleniach szczegóJowych; 

9) no`niki reklamowe ”owinny dotyczyć ”rowadzonej dziaJalno`ci na terenie dziaJki lub zes”oJu dziaJek, 
do której inwestor ”osiada tytuJ ”rawny; 

ńŃ) zabrania się instalowania tablic i urządzeL reklamowych na ogrodzeniach i sJu”ach o`wietleniowych; 
ńń) no`niki reklamowe ”owinny być dostosowane formą, stylem oraz ”ro”orcjami do kom”ozycji i detalu 

elewacji, z zakazem ”rzysJaniania otworów okiennychŁ 

§ 7Ł W zakresie zasad i warunków scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci ustala się: 

ń) do”uszczenie wydzielania dziaJek ”o granicach terenów elementarnych; 
2) minimalne ”owierzchnie wydzielanych dziaJek okre`lają ustalenia szczegóJowe; 
3) minimalne wielko`ci wydzielanych dziaJek nie dotyczą terenów dojazdów wewnętrznych oraz wydzie-

leL ”od urządzenia i obiekty techniczne; 
4) zakaz ”odziaJu terenów ulic w ich liniach rozgraniczających dla celów nie związanych z funkcją ulicŁ 
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§ 8Ł W zakresie tymczasowego uwytkowania terenu ustala się: 

ń) do czasu zagos”odarowania terenu zgodnie z ”rojektowaną funkcją do”uszcza się dotychczasowe 
uwytkowanie terenu i obiektów istniejących - bez mowliwo`ci ich rozbudowy i ”rzebudowy; do”uszcza 
się remonty biewące; 

2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych (kioski, kontenery, namioty) - za wyjątkiem wiat 
”rzystankowych - oraz zakaz lokalizacji obiektów kontenerowych - z uwzględnieniem do”uszczeL 
s”recyzowanych w ustaleniach szczegóJowychŁ 

§ 9Ł Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

ń) w granicach ”lanu ustala się obszary ochrony konserwatorskiej - strefy: ｭBｬ ochrony ukJadów ”rze-
strzennych, ｭKｬ ochrony krajobrazu kom”onowanego i ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej 
stanowisk archeologicznych, oznaczone na rysunku ”lanu - na których obowiązują okre`lone ”oniwej 
zasady ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego; 

2) strefa ｭBｬ ochrony ukJadów ”rzestrzennych - tereny ”rzedmie`ć, w obrębie których dominuje histo-
ryczne roz”lanowanie i zabudowa o cechach zabytkowych: 
a) ochronie ”odlega historyczne: roz”lanowanie, ukJad, geometria ulic, historyczne szeroko`ci fron-

tów ”arceli, linie zabudowy i jej roz”lanowanie, zabudowa historyczna, elementy zagos”odaro-
wania i wy”osawenia wnętrz ”ublicznych, 

b) warunki ochrony: 
ｦ utrzymanie ukJadu ulic i ”laców, 
ｦ utrzymanie historycznej zasady ”odziaJów ”arcelacyjnych w ”ostaci historycznych szeroko`ci 

frontów zabudowy, 
ｦ utrzymanie historycznych linii zabudowy, 
ｦ utrzymanie istniejącej zabudowy o warto`ci zabytkowej, okre`lonej w § 9 ”kt 5 oraz wymie-

nionej w ustaleniach szczegóJowych i oznaczonej na rysunku ”lanu, we wJa`ciwym stanie 
technicznym i funkcjonalnym, 

ｦ utrzymanie zachowanych ukJadów zieleni wysokiej z konieczno`cią uzu”eJniania ubytków 
i zakazem niekontrolowanych dosadzeL, 

ｦ nawiązanie w nowej zabudowie do gabarytów i cech zabudowy historycznej, 
ｦ obowiązują ”rocedury wynikające z ”rze”isów ustawy o ochronie zabytków i o”iece nad za-

bytkami oraz innych ”rze”isów dotyczących zabytków; 
3) strefa ｭKｬ ochrony krajobrazu kom”onowanego - obszar doliny rzeki Śzierwęcinki: 

a) ochronie ”odlega historyczna kom”ozycja ”rzestrzenna obszaru, uksztaJtowanie terenu, roz”la-
nowanie zieleni, dróg i `ciewek, skJad gatunkowy zieleni, 

b) warunki ochrony: 
ｦ utrzymanie istniejącego uksztaJtowania oraz kom”ozycji ”okrycia terenu (roz”lanowanie zie-

leni, dróg i `ciewek, skJad gatunkowy zieleni), 
ｦ utrzymanie istniejącego starodrzewu; 

4) strefa ｭW IIIｬ ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - ”olegająca na 
”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w ”rzy”adku ”odejmowania ”rac ziemnychŁ 
Śo”uszcza się inwestowanie ”od niwej okre`lonymi warunkami: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych ”odejmowanych w obrębie strefy, 

związanych z ”racami ziemnymi, z od”owiednim organem do s”raw ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy”rze-

dzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre`lo-
nych ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków; 

5) dla obiektów zabytkowych chronionych ustaleniami ”lanu miejscowego, wymienionych w ustaleniach 
szczegóJowych i oznaczonych na rysunku ”lanu, obowiązuje: 
a) nakaz zachowania obiektu; rozbiórkę do”uszcza się jedynie w ”rzy”adkach uzasadnionych bardzo 

zJym stanem technicznym, 
b) utrzymanie historycznej kom”ozycji obiektu: gabarytów, formy dachu oraz rodzaju ”okrycia, 

kom”ozycji i detalu elewacji, co ”rzy ada”tacji ”oddaszy na uwytkowe oznacza: 
ｦ zakaz ”odwywszania oka”u, 
ｦ zakaz naruszania symetrii oraz kąta nachylenia ”oJaci dachowych - z zastrzeweniem ”rzy”ad-

ków do”uszczonych w ustaleniach szczegóJowych; w dachach niskich do”uszcza się nieznaczną 
zmianę (do 7°) kąta nachylenia ”oJaci dachowych dla zwiększenia kubatury ”oddasza, 

ｦ zakaz stosowania wystawek w ”oJaciach dachowych od strony ciągów ulicznych (za wyjąt-
kiem ”rzy”adków do”uszczonych w ustaleniach szczegóJowych) - do”uszcza się wyJącznie 
okna ”oJaciowe, 
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c) nakaz stosowania na stromych ”oJaciach dachowych ”okrycia dachówką ceramiczną (z do”usz-

czeniem cementowej) w tradycyjnych kolorach naturalnej ceramiki, 
d) zakaz dobudowywania balkonów, loggii, tarasów i wykuszy w elewacjach od strony ciągów ”u-

blicznych (za wyjątkiem ”rzy”adków do”uszczonych w ustaleniach szczegóJowych), 
e) zakaz wykuwania w elewacjach nowych otworów okiennych i drzwiowych oraz zamurowywania 

otworów istniejących (za wyjątkiem ”rzy”adków do”uszczonych w ustaleniach szczegóJowych), 
f) zakaz zmiany (nakaz ”rzywrócenia) ”ierwotnej wielko`ci i ”ro”orcji otworów okiennych i drzwio-

wych oraz historycznych ”odziaJów stolarki okiennej - zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi, 
g) zakaz zamiany istniejących otworów drzwiowych na okienne oraz okiennych na drzwiowe - za 

wyjątkiem ”rzy”adków do”uszczonych w ustaleniach szczegóJowych, 
h) nakaz zachowania otworów bramnych z do”uszczeniem ada”tacji ”rzejazdów bramnych na usJugi, 
i) nakaz ujednolicenia architektonicznie i materiaJowo elewacji frontowych (”arter, forma okien i drzwi, 

kolorystyka elewacji), 
j) nakaz ”rzywrócenia historycznego detalu w elewacjach od strony ciągów ”ublicznych - na ”od-

stawie dokumentacji ikonograficznej, 
k) zakaz ocie”lania budynków z elewacjami ceglanymi lub z detalem architektonicznym (za wyjąt-

kiem elewacji z ”rostymi o”askami i gzymsami) od strony zewnętrznej, a dla budynków ”ozosta-
Jych - w ”rzy”adku ocie”lenia od strony zewnętrznej nakaz odtworzenia wystroju istniejącego, 

l) nakaz stosowania na elewacjach i cokoJach tradycyjnych tynków i materiaJów elewacyjnych, za-
kaz uwywania materiaJów niehistorycznych, 

m) zakaz lokalizacji reklam; do”uszcza się szyldy nie ”rzesJaniające wystroju elewacji oraz na”isy 
mocowane bez”o`rednio na elewacji, 

n) zakaz lokalizowania anten satelitarnych na dachach i elewacjach frontowych, 
o) w ”rzy”adku uzyskania ”ozwolenia na rozbiórkę obiektu, o której mowa w ”kt 5a - o”racowanie 

inwentaryzacji konserwatorskiej obiektu ”rzed dokonaniem rozbiórki i ”rzekazanie jej organowi 
dsŁ ochrony zabytkówŁ 

§ ńŃŁ Ustalenia dotyczące zasad ochrony `rodowiska i ”rzyrody: 

ń) uciąwliwo`ć kawdej inwestycji winna zamknąć się w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuJ 
”rawny; 

2) obowiązuje zakaz kanalizowania cieków otwartychŁ 

§ ńńŁ Ustalenia dotyczące obsJugi ukJadem komunikacyjnymŁ 

ńŁ Powiązania i zasady funkcjonowania ukJadu komunikacyjnego: 

ń) ”rojektowane tereny ciągów komunikacji koJowej i ”ieszo-jezdnej w obrębie ”lanu miejscowego nale-
wy wJączyć do istniejącej sieci ulicznej; 

2) istniejące i ”rojektowane ciągi komunikacji koJowej, ”ieszo-jezdnej, ”ieszej, nabrzewa wód i ”lace w ob-
rębie ”lanu stanowią ”rzestrzeL ”ubliczną, za wyjątkiem dróg wewnętrznych; 

3) ustala się, na okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych terenach, strefę ruchu us”okojonego, w której 
stosować się będzie równe formy ograniczenia ruchu ”ojazdów indywidualnych (n”Ł: zakaz ruchu ko-
Jowego, w”rowadzenie ruchu jednokierunkowego, ograniczenia ”rędko`ci, ograniczenia ”arkowania) 
oraz stwarzać dogodne warunki dla ruchu ”ieszego i rowerowego; 

4) do”uszcza się ”rzebudowę i remonty w obrębie terenów komunikacji i urządzeL trans”ortu samocho-
dowegoŁ 

2Ł źasady organizacji ”arkowania: 

ń) realizacja kawdego nowego obiektu oraz rozbudowa i ”rzebudowa istniejącego obiektu, a takwe zmia-
na s”osobu uwytkowania terenu ”owodująca ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych jest uwarunkowana za-
”ewnieniem od”owiedniej liczby miejsc ”ostojowych w granicach inwestycji, obliczonych na ”odsta-
wie nastę”ujących wskauników ”arkingowych: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami ń miejsce ”ostojowe na ń mieszkanie, 
b) dla zabudowy obiektami zamieszkania zbiorowego ń miejsce ”ostojowe na 3 miejsca noclegowe, 
c) dla usJug handlu, administracji, biur, banków ń miejsce ”ostojowe na kawde roz”oczęte 5Ń m2 

”owierzchni uwytkowej, 
d) dla gastronomii 2 miejsca ”ostojowe na ńŃ miejsc konsum”cyjnych, 
e) dla usJug o`wiaty ń miejsce ”ostojowe na ń salę dydaktyczną; 

2) dla lokali usJugowych o ”owierzchni uwytkowej do 5Ń m2 zlokalizowanych w obiektach istniejących, 
ada”towanych do tych funkcji, nie wymaga się zabez”ieczenia miejsc ”ostojowych; 
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3) dla zabudowy, w której brak jest technicznej mowliwo`ci za”ewnienia wymaganej ilo`ci miejsc ”osto-

jowych w granicach wJasnej dziaJki, zabez”ieczenie tych miejsc nalewy realizować na terenach ”ar-
kowania ogólnie dostę”nych na zasadach okre`lonych odrębnymi ”rze”isami; 

4) w obrębie obszaru objętego ”lanem zakazuje się lokalizacji wydzielonych ”arkingów dla samochodów 
cięwarowych; 

5) do”uszcza się realizację miejsc ”ostojowych w ”asach drogowych w formie zatok i stanowisk ”osto-
jowychŁ 

3Ł Klasyfikacja dróg i ulic: 

ń) KŚL - ulice lokalne; 
2) KŚŚ - ulice dojazdowe; 
3) KPj - ulice ”ieszo-jezdne; 
4) KX - ”lace i ciągi ”ubliczne ”iesze obsJugujące caJy obszar ”lanuŁ 

4Ł Śo”uszcza się realizację warstwy izolacji termicznej na istniejących obiektach, wchodzącą w ob-
szar ”asa drogowego bez konieczno`ci regulacji granic dziaJek ”asów drogowychŁ 

5Ł Śo”uszcza się w granicach ”asa drogowego zachowanie istniejących elementów związanych in-
tegralnie z sąsiadującą zabudową ty”u schody, tarasy, ganki oraz zagos”odarowanie terenu umowliwiające 
wej`cie do budynkuŁ 

§ ń2Ł Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznejŁ 

ńŁ Nowo”rojektowane sieci nalewy ”rowadzić w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, 
w których mowliwa jest lokalizacja ”eJnego uzbrojenia miejskiego, w ”owiązaniu z istniejącymi systemami 
inwynieryjnymiŁ 

2Ł Sieci istniejące ”oza liniami rozgraniczającymi ciągów komunikacyjnych - do zachowania, o ile nie 
kolidują z ”rojektowaną zabudową; do”uszcza się ich ”rzeniesienie w linie regulacyjne najbliwszych istnie-
jących i ”rojektowanych ciągów komunikacyjnychŁ 

3Ł Śo”uszcza się lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury technicznej ”oza liniami regulacyjnymi drógŁ 

4Ł Przyjmuje się nastę”ujące rodzaje sieci infrastruktury technicznej o ”arametrach ogólnych zawar-
tych w ”rzedziaJach: 

ń) sieć wodociągowa o `rednicy Ø 32 - 3ŃŃ mm; 
2) sieć kanalizacji sanitarnej o `rednicy Ø 2Ń5 - 6ŃŃ mm; 
3) sieć kanalizacji ogólnos”Jawnej o `rednicy Ø 3ŃŃ - 6ŃŃ mm; 
4) sieć kanalizacji deszczowej o `rednicy Ø 3ŃŃ - 8ŃŃ mm; 
5) sieć gazowa `redniego ci`nienia Ø 32 - 2ŃŃ mm; 
6) sieć elektroenergetyczna nn - Ń,4 kV i SN - ń5 kV; 
7) sieć o`wietleniowa; 
8) kanalizacja teletechnicznaŁ 

5Ł Parametry techniczne sieci nalewy u`ci`lić na eta”ie ”rojektów budowlanychŁ 

6Ł Śo”uszcza się likwidację, ”rzebudowę i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznejŁ 

7Ł W zakresie zao”atrzenia w wodę ustala się: 

ń) zao”atrzenie w wodę ”itną z istniejącego systemu wodociągowego; 
2) niezalewnie od systemu wodociągowego miasta, na terenie objętym ”lanem nalewy zlokalizować stud-

nie awaryjne o wydajno`ci ń5 dm3łdłM w celu zao”atrzenia ludno`ci w wodę ”itną w sytuacjach kry-
zysowych; 

3) budowę ”rzyJączy sieci wodociągowej do ”lanowanych inwestycjiŁ 

8Ł W zakresie od”rowadzenia `cieków i wód o”adowych ustala się: 

ń) `cieki sanitarne z obszaru miasta od”rowadzać nalewy ”o”rzez system kanalizacji w ukJadzie grawitacyjno-
ci`nieniowym do istniejącej ”oza obszarem miasta mechaniczno-biologicznej oczyszczalni `cieków; 

2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - do istniejącego systemu ”rze”om”owni `cieków; 
3) od”rowadzane `cieki sanitarne muszą od”owiadać wskaunikom do”uszczonych zanieczyszczeL dla 

oczyszczalni komunalnej; 
4) wody o”adowe z terenów usJugowych ”rzed od”rowadzeniem do sieci winny zostać ”odczyszczone 

do ”arametrów okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
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5) wody o”adowe od”rowadzane z terenów komunikacji ”rzed zrzutem do wód otwartych winny zostać 

”odczyszczone do ”arametrów okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
6) do”uszcza się w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej od”rowadzenie wód o”adowych z ”oJaci 

dachowych na wJasny teren; 
7) istniejący system kanalizacji ogólnos”Jawnej docelowo zastę”uje się systemem kanalizacji rozdzielczejŁ 

9Ł W zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania od”adów ustala się: 

ń) dla od”adów komunalnych - obowiązek segregacji wg gru” asortymentowych, zbieranie w miejscu 
ich ”owstania na obszarze dziaJki lub jednego ”rzedsięwzięcia inwestycyjnego i wywóz do zakJadu 
odzysku od”adów; 

2) od”ady nie kwalifikujące się jako komunalne winny być zagos”odarowane ”rzez ”odmiot je wytwa-
rzający zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

ńŃŁ W zakresie elektroenergetyki ustala się: 

ń) zasilanie obszaru siecią kablową SN - ń5 kV oraz nn - Ń,4 kV z wykorzystaniem istniejących linii ka-
blowych w ”rzylegJych ciągach komunikacyjnych; 

2) utrzymanie istniejących stacji transformatorowych ń5łŃ4 kV zgodnych z ”lanem; do”uszcza się ich 
”rzebudowę; 

3) likwidację kolidujących oraz budowę nowych stacji transformatorowych; 
4) realizację o`wietlenia ciągów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających ulicyŁ 

ńńŁ W zakresie telekomunikacji ustala się: 

ń) ”rowadzenie linii telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczających ulic, jako linii kablowych; 
2) do”uszcza się sieci telefoniczne stacjonarne; 
3) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami oraz terenach wskazanych w ustale-

niach szczegóJowych zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej oraz rozbudowy 
stacji istniejącychŁ 

ń2Ł W zakresie zao”atrzenia w gaz ustala się: 

ń) utrzymuje się istniejące gazociągi `redniego ci`nienia Gź-35; 
2) nowe sieci gazowe winny być realizowane jako `rednioci`nieniowe z redukcją ci`nienia na obiektach; 
3) do”uszcza się mowliwo`ć rozbudowy istniejących sieci gazowych niskiego ci`nieniaŁ 

ń3Ł W zakresie zao”atrzenia w cie”Jo ustala się: 

ń) realizacja ”otrzeb cie”lnych w o”arciu o istniejący miejski system cie”Jowniczy; 
2) do”uszcza się stosowanie innych uródeJ cie”Ja z wykluczeniem uródeJ na ”aliwa staJe; 

ROźŚźIAI 3 
USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ ń3Ł Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejŁ 
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ROźŚźIAI 4 
PRźśPISY KOKCOWś 

§ ń7Ł Okre`la się stawki ”rocentowe wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, dla ustalenia ”rzez Prezydenta 
Miasta Koszalina jednorazowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela lub uwytkownika wieczy-
stego nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku z uchwaleniem ”lanu miejscowego: 

ń) dla zabudowy usJugowej U - 3Ń%; 
2) dla ”ozostaJych terenów - Ń,5%Ł 

§ ń8Ł Traci moc miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego zes”oJu mieszkalno-usJugowego 
ｭPodgórna - Hibneraｬ - uchwaJa Nr XXIłń49ł95 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia ń grudnia ń995 rŁ (ŚzŁ 
UrzŁ WojŁ KoszaliLskiego Nr 5, ”ozŁ 22)Ł 

§ ń9Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta KoszalinaŁ 

§ 2ŃŁ UchwaJa ”odlega o”ublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w KoszalinieŁ 

§ 2ńŁ UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

Tomasz Czuczak 
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źaJączniki do uchwaJy Nr XXXIVł4ńŃł2ŃŃ9 

Rady Miejskiej w Koszalinie 
z dnia 28 maja 2ŃŃ9 rŁ (”ozŁ ń435) 

źaJącznik nr ń 
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źaJącznik nr 2 

 
 

 



Śziennik Urzędowy 
Województwa źachodnio”omorskiego Nr 56 ｦ 992Ń ｦ PozŁ ń435

 

źaJącznik nr 3 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś ROźPATRźśNIA UWAG WNIśSIONYCH ŚO PROJśKTU MIśJSCOWśGO 
PLANU źAGOSPOŚAROWANIA PRźśSTRźśNNśGO źśSPOIU MIśSźKALNO-USIUGOWśGO 

POŚGÓRNA - BATALIONÓW CHIOPSKICH 

Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym 
(ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óuniejszymi zmianami) Rada Miejska w Koszalinie nie uwzględnia 
uwag wniesionych do ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego wyJowonego do ”u-
blicznego wglądu, wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym 
integralną czę`ć dokumentacji formalno-”rawnej ”rac ”lanistyŁ 

źaJącznik nr 4 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIś RśALIźACJI źAŚAK ź źAKRśSU INFRASTRUKTURY TśCHNICźNśJ 
ORAź źASAŚ ICH FINANSOWANIA 

Na ”odstawie artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy z dnia 27 marca 2ŃŃ3 rŁ o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-
strzennym (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 ze ”óuniejszymi zmianami), Rada Miejska w Koszalinie rozstrzyga, co 
nastę”uje: 

§ ńŁ ńŁ Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z artŁ 7 ustŁ ń ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, ”ozŁ ń59ń) - zadania wJasne gminyŁ 

2Ł Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym ”lanem obejmują: 

a) realizację ”rojektowanych dróg dojazdowych, ”rojektowanych ciągów ”ieszo-rowerowych, tras wy-
ciągów linowych oraz lokalnych tras ”ieszych, 

b) modernizację, rozbudowę i budowę sieci wodociągowej, 
c) modernizację i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ”rojektowanej za-

budowy, 
d) realizację nowej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej SN, NN, 
e) realizację nowej sieci gazowej `redniego ci`nienia z redukcją ci`nienia na obiektachŁ 

§ 2Ł Realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym mŁinŁ ustawą ”rawo budow-
lane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gos”odarce komu-
nalnej i ustawą o ochronie `rodowiskaŁ 

§ 3Ł Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
realizowane będą w s”osób okre`lony w artŁ 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia ńŃ kwietnia ń997 rŁ 
(ŚzŁ UŁ Nr 54, ”ozŁ 348 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 

§ 4Ł źasady finansowania zadaL wJasnych gminy: 

a) finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
ujętych w niniejszym ”lanie ”odlega ”rze”isom ustawy z dnia 26 listo”ada ń998 rŁ o finansach ”u-
blicznych (tekst jednolity ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr ń5, ”ozŁ ń48 z ”óuniejszymi zmianami), ”rzy czym limity 
wydatków budwetowych na ”rogramy inwestycyjne wieloletnie są ujęte kawdorazowo w budwecie 
gminy na kawdy rok, 

b) zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych wskazanych w § ń ustŁ 2 litŁ a finansowane 
będą ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi ”odmiotami, 
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c) zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji, o których mowa w § 2 finansowane bę-

dą na ”odstawie artŁ ń5 ustŁ ń ustawy o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadza-
niu `cieków z dnia 7 czerwca 2ŃŃń rŁ (ŚzŁ UŁ Nr 72, ”ozŁ 747), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w o”arciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany 
rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych, ”rzez budwet miasta lub na ”od-
stawie umów z innymi ”odmiotami, 

d) zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na ”odstawie artŁ 7 
ustŁ 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia ńŃ kwietnia ń997 rŁ (ŚzŁ UŁ Nr 54, ”ozŁ 348)Ł 

PozŁ ń436 
 

UCHWAIA NR XLIł4Ń7łŃ9 
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 8 czerwca 2ŃŃ9 rŁ 
 

w s”rawie ustalenia minimalnych wysoko`ci o”Jat z tytuJu uwytkowania 
nieruchomo`ci ”oJowonych na terenie Gminy MiędzyzdrojeŁ 

 Na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2 ”kt 9 litŁ a ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2ŃŃ4 rŁ Nr ń42, ”ozŁ ń59ń z ”óuniejszymi zmianami) uchwala się, co nastę”uje: 

§ ńŁ Ustala się minimalną wysoko`ć o”Jaty z tytuJu uwytkowania nieruchomo`ci gminnych usytuowa-
nych na terenie Gminy Międzyzdroje ”rzeznaczonych na cele gastronomiczno-handlowe w wysoko`ci 
25 zJłm2 ”owierzchni gruntu rocznieŁ 

§ 2Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi MiędzyzdrojówŁ 

§ 3Ł Traci moc uchwaJa Nr XXł2Ń7łŃ8 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia ń3 marca 2ŃŃ8 rŁ 
w s”rawie ustalenia minimalnych wysoko`ci o”Jat z tytuJu uwytkowania nieruchomo`ci ”oJowonych na te-
renie Gminy MiędzyzdrojeŁ 

§ 4Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

PRźśWOŚNICźĄCY RAŚY 
 

MichaJ SutyJa 

PozŁ ń437 
 

UCHWAIA NR XXXIIł29ŃłŃ9 
Rady Miejskiej w Polanowie 
z dnia 29 kwietnia 2ŃŃ9 rŁ 

 
w s”rawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w PolanowieŁ 

 Na ”odstawie artŁ 4Ń ustŁ 2 ”kt 2 ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, ”ozŁ ń59ń; z 2ŃŃ2 rŁ Nr 23, ”ozŁ 22Ń, Nr 62, ”ozŁ 558, Nr ńń3, 
”ozŁ 984, Nr ń53, ”ozŁ ń27ń, Nr 2ń4, ”ozŁ ń8Ń6; z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7, Nr ń62, ”ozŁ ń568; 
z 2ŃŃ4 rŁ Nr ńŃ2, ”ozŁ ńŃ55, Nr ńń6, ”ozŁ ń2Ń3; z 2ŃŃ5 rŁ Nr ń72, ”ozŁ ń44ń, Nr ń75, ”ozŁ ń457; 
z 2ŃŃ6 rŁ Nr ń7, ”ozŁ ń28, Nr ń8ń, ”ozŁ ń337; z 2ŃŃ7 rŁ Nr 48, ”ozŁ 327, Nr ń38, ”ozŁ 974, Nr ń73, 


