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UCHWAIA NR XIV/159/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 22 wrze`nia 2Ń11 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭGnieunieLska - 4 Marca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; 

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, Nr 155, poz. 1043, oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miejska 

w Koszalinie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA WSTĘPNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LVIII/683/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 wrze`nia 2010 r. 

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

dla obszaru zawartego między ulicami GnieunieLską, 4-go Marca, terenami wojskowymi, rzeką Śzierwę-
cinką, terenem Rokosowo PoJudnie - Śzierwęcin i terenem linii kolejowej w Koszalinie, po stwierdzeniu 

zgodno`ci ”rojektu ”lanu ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta 
Koszalina, uchwalonym uchwaJą Nr LVII/666/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 7 wrze`nia 2010 r., 

uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭGnieunieLska - 4 Marcaｬ, zwany dalej 

ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje obszar 2,711 ha. 

3Ł Granice ”lanu okre`lono na zaJączniku nr 1. 

4Ł Przedmiotem ”lanu są tereny: zabudowy usJugowej, zieleni urządzonej, obsJugi komunikacyjnej 
oraz infrastruktury technicznej. 

5Ł Integralnymi czę`ciami niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

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

sta Koszalina; 

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

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. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) terenie elementarnym - nalewy ”rzez to rozumieć teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi 
i oznaczony indywidualnym symbolem cyfrowo-literowym, dla którego sformuJowano jednolite za”isy 
ustaleL szczegóJowych; 

2) liniach rozgraniczających - nalewy ”rzez to rozumieć linie oddzielające tereny elementarne, których 
”oJowenie nalewy okre`lać ”o”rzez odczyt z rysunku planu w osi szeroko`ci tych linii; 

3) liniach zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku ”lanu, które ograniczają 
obszar usytuowania obiektów budowlanych w obrysie zewnętrznym `cian, z wyJączeniem urządzeL 
infrastruktury technicznej oraz obiektów maJej architektury, ”rzy czym: 

a) nie”rzekraczalna linia zabudowy do”uszcza odsunięcie zabudowy od linii oraz jej ”rzekroczenie 

zgodnie z lit. b; 

b) linie zabudowy nie dotyczą ”odziemnych czę`ci budynków oraz do”uszczają wysunięcie ”oza linię: 
- oka”ów i gzymsów na odlegJo`ć nie większą niw 0,5 m, 

- balkonów, wykuszy, tarasów, ”ochylni i schodów zewnętrznych na odlegJo`ć nie większą niw 
1,5 m, 

- ocie”lenia elewacji budynków remontowanych; 
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4) powierzchni zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię terenu zajętą ”rzez budynki w stanie 

wykoLczonym; ”owierzchnia zabudowy jest wyznaczona ”rzez rzut zewnętrznych krawędzi budynku 

na ”owierzchnię terenu i nie wlicza się do niej: 
a) ”owierzchni obiektów budowlanych i ich czę`ci nie wystających ”onad ”owierzchnię terenu, 

b) ”owierzchni elementów drugorzędnych, takich jak schody zewnętrzne, daszki, markizy, oka”y 
dachowe; 

5) zabudowie usJugowej - nalewy ”rzez to rozumieć zabudowę sJuwącą ”rowadzeniu dziaJalno`ci związa-

nej z obsJugą ludno`ci lub ”odmiotów gos”odarczych, nie związaną z wytwarzaniem ”roduktów me-

todami ”rzemysJowymi; 
6) dachu ”Jaskim - nalewy ”rzez to rozumieć dach o kącie nachylenia ”oJaci dachowych do ”Jaszczyzny 

”oziomej mniejszym niw 22°; 

7) dachu spadzistym - nalewy ”rzez to rozumieć dach, w którym kat nachylenia ”oJaci dachowych do 
”Jaszczyzny ”oziomej mie`ci się w ”rzedziale od 22° do 60°; 

8) liczbie kondygnacji - nalewy ”rzez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku; 

9) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym - nalewy ”rzez to rozumieć zagos”odarowanie i zabudowę zajmujące do 
20% ”owierzchni terenu dziaJki budowlanejŁ 

§ 3. Na obszarze ”lanu nie wystę”ują: 

1) elementy zagos”odarowania ”rzestrzennego wymagające ochrony lub rewaloryzacji; 
2) ”rawne formy ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego; 

3) tereny górnicze, tereny narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, tereny zagrowone osuwaniem się 
mas ziemnych. 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 4. W zakresie ”rzeznaczenia terenów elementarnych ustala się: 

1) U - teren zabudowy usJugowej; 
2) ZP - teren zieleni urządzonej; 
3) KDW - tereny dróg wewnętrznychŁ 

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

1) Wszelkie projektowane na terenie obiekty o wysoko`ci równej lub większej od 50 mŁnŁ”Łt ”odlegają 
zgJoszeniu wJa`ciwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowymŁ 

2) Zasady i warunki lokalizacji reklamy: 

a) zakaz lokalizowania wolnostojących no`ników reklam; 
b) zakaz instalowania tablic informacyjnych i reklam na ogrodzeniach i sJu”ach o`wietleniowych; 

c) do”uszcza się reklamy dotyczące ”rowadzonej dziaJalno`ci na terenie dziaJki lub zes”oJu dziaJek, 
do której inwestor ”osiada tytuJ ”rawny; 

d) do”uszcza się reklamy lokalizowane na elewacji na wysoko`ci ”ierwszej kondygnacji, ”rzy czym 
nie mogą ”rzysJaniać otworów okiennych i ”owinny być dostosowane ”ro”orcjami do kom”ozycji 
i detalu elewacji; 

e) ”owywej ”ierwszej kondygnacji do”uszcza się wyJącznie reklamę w formie loga firmy; 

f) maksymalna ”owierzchnia reklamy na elewacji nie większa niw 3,5 m². 

§ 6. W zakresie zasad i warunków ”odziaJu na dziaJki budowlane ustala się: 

1) minimalne wielko`ci ”owierzchni dziaJek nie dotyczą wydzieleL ”od urządzenia infrastruktury tech-

nicznej i drogi wewnętrzne oraz wydzieleL w celach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi; 
2) zakaz ”odziaJu terenów dróg. 

§ 7. W zakresie zasad ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) na obszarze ”lanu obowiązuje zakaz ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska ”oza granice tere-

nu, do którego inwestor ma tytuJ ”rawny; 

2) teren ”lanu znajduje się w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody - obowiązują ograniczenia w zago-

s”odarowaniu wynikające z ustanawiającej tę strefę decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 

28 wrze`nia 2001 r. (znak dokumentu K-OSR-_-3/6814/2-4/01). 

§ 8. W zakresie zasad wynikających z ”rze”isów odrębnych - obiekty budowlane muszą za”ewniać 
ochronę ludno`ci zgodnie z wymogami obrony cywilnej okre`lonymi w przepisach odrębnychŁ 
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§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i zasad obsJugi komu-

nikacyjnej ustala się: 

1) dostę”no`ć obszaru objętego ”lanem z dróg ”rzylegJych do terenu; 

2) ukJad komunikacyjny obszaru ”lanu tworzą drogi wewnętrzne: 01KDW i 02KDW; 

3) na terenach dróg i innych ciągów komunikacyjnych do”uszcza się lokalizację obiektów oraz urządzeL 
infrastruktury, które nie są związane z ich obsJugą oraz nie kolidują z ich przeznaczeniem; 

4) obowiązuje za”ewnienie minŁ 1 miejsca ”ostojowego dla osób nie”eJnos”rawnych na kawdym terenie 
usJugowymŁ 

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej oraz 
obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej ustala się: 

1) Realizację zao”atrzenia w wodę, gaz, telekomunikację, energię cie”lną i elektryczną oraz od”rowa-

dzenie `cieków, wód o”adowych i roztopowych, w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbroje-

nia dowiązane do sieci infrastruktury ”oJowonych ”oza ”lanemŁ 
2) Lokalizację sieci infrastruktury technicznej nalewy ”rowadzić w liniach rozgraniczających tereny ko-

munikacyjne, a w ”rzy”adku braku takich mowliwo`ci do”uszcza się realizację sieci na innych tere-

nach w ramach ”rzeznaczenia uzu”eJniającegoŁ 
3) Budowę, ”rzebudowę, modernizację oraz likwidację infrastruktury technicznej, ”rzy czym do”uszcza 

się zastosowanie rozwiązaL zamiennych ”rojektowanej infrastruktury ”rzy za”ewnieniu wJa`ciwej ob-

sJugi terenów, zgodnie z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanuŁ 
4) W zakresie telekomunikacji - realizacja sieci wyJącznie w ”ostaci kabli doziemnych; istniejące sieci 

telekomunikacyjne na”owietrzne nalewy skablowaćŁ 
5) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - realizacja sieci wyJącznie w postaci kabli doziemnych. 

6) W zakresie zaopatrzenia w energię cie”lną: 

a) zaopatrzenie w cie”Jo z istniejącej sieci cie”Jowniczej w ulicach 4-go Marca i Sezamkowej; 

b) realizację sieci cie”Jowniczej w odlegJo`ci od budynków: 

- minimum 1,5 m dla sieci cie”Jowniczych o `rednicy zewnętrznej do Śn 300 mm wJącznie, 

- minimum 3,0 m dla sieci cie”Jowniczych o `rednicy zewnętrznej od Śn 350 mm do Śn 500 
mm wJącznie, 

- minimum 5,0 m dla sieci cie”Jowniczych o `rednicy zewnętrznej ”owywej Śn 500 mm; 
c) do”uszcza się indywidualne uródJa cie”Ja, które muszą być zasilane ekologicznymi no`nikami 

energii cie”lnej takimi jak: energia elektryczna, gaz, olej, energia sJoneczna, inne indywidualne ni-

skoemisyjne uródJa. 

7) W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i ”rojektowanej sieci gazowej, rozbudowanej bądu zmodernizo-

wanej stosownie do potrzeb, 

b) do”uszcza się realizację sieci gazowej rozdzielczej wzdJuw wyznaczonych w ”lanie ciągów komu-

nikacyjnych lub granic dziaJek, w s”osób nie kolidujący z ”lanowaną zabudową, 

c) rozbudowę sieci, ”rzyjmując sieć niskiego oraz `redniego ci`nienia jako uródJo i ”odstawę dalszej 
gazyfikacji obszaru. 

8) W zakresie systemów gos”odarki od”adami: dla od”adów ”ochodzących z usJug lub dziaJalno`ci go-

s”odarczej nalewy za”ewnić na terenie dziaJki miejsca wydzielone o ograniczonej dostę”no`ci, wy”o-

sawone w szczelne zbiorniki ”rzeciwdziaJające ”rzedostawaniu się od”adów do gruntu lub do ”owie-

trza atmosferycznego; 

9) W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) zaopatrzenie w wodę ”o”rzez rozbudowę istniejącego systemu wodociągowego w ulicach Gnieu-
nieLskiej, 4-go Marca, Sezamkowej lub z nowo”rojektowanej sieci wodociągowej; 

b) realizację systemu wodociągowego z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę 
dla celów ”rzeciw”owarowych, którą nalewy za”ewnić z istniejącej i projektowanej sieci wodocią-
gowej zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

10) W zakresie od”rowadzania `cieków kanalizacji sanitarnej: 
a) budowę kanalizacji sanitarnej z wJączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 

GnieunieLskiej, 4-go Marca, Sezamkowej; 

b) nakaz skanalizowania terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę i od”rowadzenie `cieków byto-

wych i ”rzemysJowych ”o”rzez system kanalizacji sanitarnej; 
c) zakaz zrzutu `cieków do gruntu; 
d) nakaz u”orządkowania gos”odarki `ciekowej ”o”rzez rozdziaJ kanalizacji ogólnos”Jawnej na sani-

tarną i deszczową, ”rzy ”rzyjęciu generalnej zasady budowy kanalizacji deszczowej oraz wyko-

rzystania istniejących kanaJów jako sieci kanalizacji sanitarnejŁ 
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11) W zakresie od”rowadzania wód deszczowych, o”adowych, rozto”owych: 

a) nakaz skanalizowania terenów obejmujących ”lan do istniejących w ulicach GnieunieLskiej, 4-go 

Marca, Sezamkowej systemów kanaJów deszczowych; 
b) do”uszcza się zagos”odarowanie wód o”adowych, ”o ich u”rzednim ”odczyszczeniu z powierzchni 

nieprzepuszczalnych terenów narawonych na zanieczyszczenia oraz wód o”adowych z dachów 

i zadaszeL, w granicach terenu na potrzeby gospodarcze. 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA SZCZśGÓIOWś 

§ 11. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 1U o powierzchni 2,0771 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa usJugowa, w ramach ”rzeznaczenia uzu”eJniającego do”uszcza się wydzie-

lone maksymalnie 2 lokale mieszkalne - do 30% ”owierzchni budynku usJugowego; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 75% ”owierzchni dziaJki, 
b) wysoko`ć zabudowy do 4 kondygnacji, nie ”rzekraczająca 18 m, 

c) dla nowej zabudowy dachy ”Jaskie, 

d) dla istniejącej zabudowy oraz w ”rzy”adku rozbudowy geometria dachów do zachowania, 

e) powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% ”owierzchni dziaJki, 
f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

g) zakaz lokalizowania myjni samochodowych ogólnodostę”nych oraz stacji ”aliw, 

h) obiekty dozoru ”osesji mogą mieć wysoko`ć nie większą niw 3,0 m o nachyleniu ”oJaci dachu 

mniejszym niw 22°, dJugo`ć elewacji frontowej nie mowe ”rzekraczać 3 m, 

i) elewacja i bryJa zabudowy towarzyszącej oraz obiektów czasowego gromadzenia od”adów staJych 

musi nawiązywać formą i kolorystyką do gJównego obiektu zlokalizowanego na terenie dziaJki, 
j) nakaz lokalizowania zabudowy towarzyszącej (garawy, budynków gos”odarczych) - nie mniej niw 

15 m od linii zabudowy, 

k) wysoko`ć zabudowy towarzyszącej 1 kondygnacja, nie ”rzekraczająca 4 m, 

l) ogrodzenia sytuowane od strony terenów komunikacji lub zieleni urządzonej objęte jednym ”rzed-

sięwzięciem inwestycyjnym muszą tworzyć architektonicznie jednolity zes”óJ; zakaz stosowania 
”refabrykowanych elementów betonowych; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki budowlanej - 400 m², 
b) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej - 20 m; 

4) warunki dotyczące obsJugi komunikacyjnej oraz lokalizacji miejsc ”ostojowych: 

a) dojazd z dróg ”rzylegJych do terenu, z wyJączeniem bez”o`redniego ”oJączenia z ul. 4-go Marca, 

b) nalewy za”ewnić minŁ 1 miejsce postojowe na 100 m² ”owierzchni s”rzedawy w handlu lub powierzchni 

uwytkowej innych usJug w obrębie dziaJki; 
5) ochrona `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi 

w § 7; 

6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 10. 

§ 12. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 2 ZP o powierzchni 0,1038 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren zieleni urządzonej, 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowanie zabudowy: 

a) ogólnodostę”na zieleL urządzona, z do”uszczeniem lokalizacji obiektów maJej architektury, cią-
gów ”ieszych, 

b) powierzchnia biologicznie czynna minimum 90% powierzchni terenu, 

c) zakaz grodzenia terenu. 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane z wyJączeniem 
dziaJek ”od infrastrukturę; 

4) warunki dotyczące obsJugi komunikacyjnej oraz lokalizacji miejsc ”ostojowych: 

a) dojazd z dróg ”rzylegJych do terenu, 

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. 

5) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 10. 

§ 13. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 01KDW o powierzchni 0,3338 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: droga wewnętrzna ogólnodostę”na; w ramach ”rzeznaczenia uzu”eJniającego do”uszcza 

się urządzenia infrastruktury technicznej oraz sieci uzbrojenia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 
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2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się miejsca ”ostojowe sytuowane równolegle do osi jezdni, 
c) istniejąca zieleL wysoka do zachowaniaŁ 

3) do”uszcza się lokalizację sieci: 
a) wodociągowej o minimalnej `rednicy Śn 100 mm, 

b) kanalizacji sanitarnej o minimalnej `rednicy Śn 200 mm, 

c) kanalizacji deszczowej o minimalnej `rednicy Śn 300 mm, 

d) gazowej o minimalnej `rednicy Śn 60 mm, 
e) energetycznej podziemnej n/n i `rłn, 
f) cie”Jowniczej, 
g) telekomunikacyjnej, `wiatJowodowej, teleinformatycznej i innej nisko”rądowej. 

§ 14. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem 02KDW o powierzchni 0,0986 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenu: droga wewnętrzna ogólnodostę”na; w ramach ”rzeznaczenia uzu”eJniającego 
do”uszcza się urządzenia infrastruktury technicznej oraz sieci uzbrojenia, w tym nie związane z ob-

sJugą drogi; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się miejsca ”ostojowe równolegle do osi jezdni, 
c) istniejąca zieleL wysoka do zachowania. 

3) do”uszcza się lokalizację sieci: 
a) wodociągowej o minimalnej `rednicy Śn 100 mm, 

b) kanalizacji sanitarnej o minimalnej `rednicy Śn 200 mm, 

c) kanalizacji deszczowej o minimalnej `rednicy Śn 300 mm, 

d) gazowej o minimalnej `rednicy Śn 60 mm, 

e) energetycznej podziemnej n/n i `rłn, 
f) cie”Jowniczej, 
g) telekomunikacyjnej, `wiatJowodowej, teleinformatycznej i innej nisko”rądowej. 

RozdziaJ 4 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 15. Okre`la się stawki ”rocentowe wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, dla ustalenia przez Prezydenta 

Miasta Koszalina jednorazowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo uwytkownika wieczy-

stego nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku z uchwaleniem planu: 

1) w wysoko`ci 30% dla nieruchomo`ci ”oJowonych na terenie ”rzeznaczonym ”od zabudowę usJugową 
oznaczoną symbolem ｭUｬ; 

2) w wysoko`ci 3% dla nieruchomo`ci ”oJowonych na ”ozostaJych terenach elementarnych. 

§ 16. Na obszarze objętym ”lanem traci moc uchwaJa Nr XXVI/397/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

zawartego między ulicami GnieunieLską, 4-go Marca, terenami wojskowymi, rzeką Śzierwęcinką, terenem 
Rokosowo PoJudnie - Śzierwęcin i terenem linii kolejowej w Koszalinie (Dziennik Urzędowy Województwa 
Zachodniopomorskiego Nr 52, poz. 1205, oraz z 2010 r. Nr 37, poz. 786). 

§ 17. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta KoszalinaŁ 

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

§ 19. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie  

 

WJadysJaw Husejko 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 123 ｦ 16481 ｦ Poz. 2224 

 

ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XIV/159/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 123 ｦ 16482 ｦ Poz. 2224 

 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XIV/159/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 123 ｦ 16483 ｦ Poz. 2224,2225 

 

ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XIV/159/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

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

strzennym, Rada Miejska w Koszalinie, po za”oznaniu się z uwagami wniesionymi do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭGnieunieLska - 4 Marcaｬ w Koszalinie, ujętymi w  przed-

stawionym wykazie stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych, 

nie uwzględnia uwag, które nie zostaJy uwzględnione ”rzez Prezydenta Miasta KoszalinaŁ 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XIV/159/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 

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

przestrzennym Rada Miejska w Koszalinie rozstrzyga, co nastę”uje: 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym ”lanem obejmują realizację, w tym 

budowę i modernizację, oraz rozbiórkę sieci infrastruktury technicznej. 

2Ł źasady finansowania zadaL wJasnych gminy: 

1) finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych, ”rzy czym limity wydatków budwetowych na wieloletnie ”rogramy inwestycyjne będą ujęte 
kawdorazowo w budwecie gminy na kawdy kolejny rok; 

2) zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych finansowane będą ”rzez budwet miasta lub 
na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami; 

3) zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na ”odstawie art. 15 

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

`cieków, ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwa-

lane przez Radę Miejską wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanaliza-

cyjnych, ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie umów z innymi podmiotami, 

4) zadania w zakresie budowy ”ozostaJych sieci, w tym sieci energetycznych i gazowych, realizowane 

i finansowane będą zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 
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UCHWAIA NR XIV/160/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 22 wrze`nia 2Ń11 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu 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 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, 


