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UCHWAIA NR VII/81/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 24 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Strefy Zorganizowanej ŚziaJalno`ci InwestycyjnejŁ 

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 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 uchwala, c“ nastę”uje: 

§ 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XLIX/581/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”o-

rządzenia zmiany w miejsc“wym ”lanie zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ Strefy ź“rganiz“wanej ŚziaJalno-

`ci Inwestycyjnej dla terenu ｭ7Pｬ, stwierdzając zg“dn“`ć ”r“jektu zmiany z ustaleniami Studium uwarunko-

waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta K“szalina, ”rzyjęteg“ uchwaJą Nr LVII/666/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 7 wrze`nia 2010 rŁ, uchwala się zmianę w miejsc“wym ”lanie zago-

s”“dar“wania ”rzestrzenneg“, ”rzyjętym uchwaJą Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 

24 wrze`nia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizo-

wanej ŚziaJaln“`ci InwestycyjnejŁ 

§ 2. 1. W uchwale Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 wrze`nia 2008 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg“ Strefy ź“rganiz“wanej ŚziaJaln“`ci In-

westycyjnej (Śziennik Urzęd“wy W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 89, poz. 1887) w”r“wadza się 
nastę”ujące zmiany: 

1) § 17 otrzymuje brzmienie: 

ｭ§ 17Ł1Ł Śla terenu “znacz“neg“ symb“lem ｭ7a P, ITłOｬ, “ powierzchni 7,0119 ha, ustala się: 
ｭ1) ”rzeznaczenie ”“dstaw“we: tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów, “biektów i urzą-

dzeL infrastruktury technicznej, w szczególn“`ci zakJad termiczneg“ ”rzeksztaJcanie “d”adów z “d-

zyskiem energii; 

ｭ2) zasady zag“s”“dar“wania terenu i ksztaJt“wania zabud“wy: 
ｭa) nie”rzekraczalna linia zabud“wy, “znacz“na na rysunku ”lanu, w “dlegJ“`ci 10 m od granicy pasa 

dr“g“weg“ “znacz“neg“ symb“lem ｭ42KŚźｬ i w “dlegJ“`ci 5 m od granicy pasa drogowego ozna-

cz“neg“ symb“lem ｭ47KŚLｬ; 
ｭb) maksymalna powierzchnia zabudowy - 65% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, z wyJączeniem zakJadu 

termiczneg“ ”rzeksztaJcania “d”adów, dla któreg“ maksymalna ”“wŁ zabud“wy wyn“si 80%; 
ｭc) wys“k“`ć zabud“wy d“ 3 k“ndygnacji nadziemnych i nie ”rzekraczająca 40 m; d“”uszcza się k“ndy-

gnacje podziemne; 

ｭd) zakaz “kre`l“ny w § 5 pkt 1 nie d“tyczy k“minów, masztów, d“minant architekt“nicznych, ”rzy 
czym dla “biektów “ wys“k“`ci równej 50 m i większej “b“wiązuje nakaz zgJ“szenia inwestycji d“ 
wJa`ciweg“ “rganu nadz“ru nad lotnictwem wojskowym; 

ｭe) dachy “ ge“metrii wynikającej z potrzeb technologicznych i konstrukcyjnych; 

ｭf) minimalna ”“wierzchnia terenu bi“l“gicznie czynna - 15% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
ｭg) k“l“rystyka budynków z zast“s“waniem k“l“rów zimnych: bieli, szar“`ci, niebieskich, z d“”uszcze-

niem charakterystycznej kolorystyki firmowej; 

ｭ3) zasady d“tyczące “bsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

ｭa) d“jazd z dróg l“kaliz“wanych w ”asach dr“g“wych “znacz“nych symb“lami ｭ42KŚźｬ i ｭ47KŚLｬ; 
ｭb) il“`ć i s”“sób urządzenia miejsc ”“st“j“wych zg“dnie z § 10 pkt 4 lit. b, ”rzy czym dla zakJadu ter-

miczneg“ ”rzeksztaJcania “d”adów “kre`la się minimalną liczbę miejsc ”“st“j“wych - 27, w tym dwa 

miejsca dla aut“karów; 
ｭc) wszystkie tereny k“munikacji wewnętrznej, w tym ”arkingów, ”laców manewr“wych, magazyno-

wych i skJad“wych, nalewy realiz“wać “ nawierzchniach nieprzepuszczalnych; 

ｭ4) zasady d“tyczące “bsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

ｭa) “d”r“wadzenie `cieków byt“wych i ”rzemysJ“wych “raz wód “”ad“wych i roztopowych odpowiednio 

do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, lokalizowanych w pasach drogowych oznaczonych sym-

b“lami: ｭ42KŚźｬ, ｭ47KŚLｬ; 
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ｭb) `cieki ”rzemysJ“we “raz w“dy “”ad“we i roztopowe z dachów i terenów “ nawierzchniach nieprze-

”uszczalnych ”rzed “d”r“wadzeniem d“ kanalizacji winny być ”“dczyszcz“ne d“ ”arametrów “kre-

`l“nych w ”rze”isach “drębnych, ”rzy czym d“”uszcza się ich “d”r“wadzenie d“ zbi“rników “raz 
ponowne wykorzystanie; 

ｭc) za“”atrzenie w w“dę z w“d“ciągów l“kaliz“wanych w pasach drogowych oznaczonych symbolami: 

ｭ42KŚźｬ, ｭ47KŚLｬ; 
ｭd) w zalewn“`ci “d ”“trzeb za“”atrzenie w gaz z gaz“ciągu `rłc l“kaliz“waneg“ w pasach drogowych 

“znacz“nych symb“lami: ｭ42KŚźｬ, ｭ47KŚLｬ; 
ｭe) za“”atrzenie w energię elektryczną ze stacji transformatorowych lokalizowanych na terenach ozna-

cz“nych symb“lami: ｭ68śｬ, ｭ69śｬ, lub ze stacji transf“rmat“r“wych l“kaliz“wanych na ”“szczegól-

nych dziaJkach bud“wlanych; 
ｭf) za“”atrzenie w energię cie”lną zg“dnie z ustaleniami “gólnymi “raz z wykorzystaniem sieci infrastruk-

tury lokalizowanych w ”asach dr“g“wych “znacz“nych symb“lami: ｭ42KŚźｬ, ｭ47KŚLｬ; 
ｭg) dla zakJadu termiczneg“ ”rzeksztaJcania “d”adów z “dzyskiem energii d“”uszcza się, nie zalewnie “d 

ustaleL litŁ c, e i f, zaopatrzenie w w“dę i energię z wJasneg“ uródJa; 
ｭ5) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu na dziaJki bud“wlane: 
ｭa) d“”uszczalny ”“dziaJ na dziaJki bud“wlane “ minimalnej powierzchni 2,5ha; 

ｭb) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki ”rzylegającej d“ ”asa dr“g“weg“ “znacz“neg“ symb“lem ｭ47KŚLｬ 
- 100 m; 

ｭ6) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody: 

ｭa) zakazuje się l“kalizacji ”rzedsięwzięć m“gących zawsze znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“, 
z wyJączeniem dróg, terenów “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury te-

lek“munikacyjnej, “raz zakJadu termiczneg“ ”rzeksztaJcania “d”adów; 
ｭb) terenu nie d“tyczą zakazy, “ których m“wa w § 6 pkt 1 i 2. 

ｭ2Ł Śla terenu “znacz“neg“ na rysunku ”lanu symb“lem ｭ7b P, UłUSｬ, “ powierzchni 10,0269 ha, ustala się: 
ｭ1) ”rzeznaczenie: 
ｭa) podstawowe - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów, tereny usJug s”“rtu, w szcze-

góln“`ci “biekty i urządzenia s”ecjalne ty”u: t“r m“t“cr“ss“wy, t“r karting“wy, t“r m“t“cykl“wy, 
strzelnica sportowa, 

ｭb) ”rzeznaczenie d“”uszczalne - inne usJugi, tereny i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym infra-

struktury telekomunikacyjnej, lokalizowane zgodnie z § 5 pkt 4; 

ｭ2) zasady zag“s”“dar“wania terenu i ksztaJt“wania zabud“wy: 
ｭa) nie”rzekraczalna linia zabud“wy “znacz“na na rysunku ”lanu: w odlegJ“`ci 10 m od granicy pasa dro-

g“weg“ “znacz“neg“ symb“lem ｭ42KŚźｬ, w “dlegJ“`ci 5 m od granicy pasa drogowego oznaczone-

g“ symb“lem ｭ47KŚLｬ, w “dlegJ“`ci 15 m liczonej w poziomie od osi linii elektroenergetycznej o na-

”ięciu 110kV; 
ｭb) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy dla funkcji ”r“dukcyjnej 65% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 

dla funkcji usJug s”“rtu 35%; 
ｭc) wys“k“`ć zabud“wy d“ 3 k“ndygnacji nadziemnych i nie ”rzekraczająca 25 m; 

ｭd) dachy ”Jaskie “ nachyleniu ”“Jaci dach“wych d“ 30%; 
ｭe) d“”uszcza się inny s”adek ”“Jaci dach“wych, niw “kre`l“ny w lit. d, dla dominant i akcentów archi-

tekt“nicznych, “biektów lub ich czę`ci “ ”rzykryciach ”rzeszkl“nych, `wietlików dach“wych, na`wietli; 
ｭf) minimalna ”“wierzchnia terenu bi“l“gicznie czynna - 15% dziaJki ”rzeznaczonej pod funkcje produk-

cyjne “raz skJad“w“-magazyn“we; dla ”“z“staJych funkcji mininum 55%; 
ｭg) k“l“rystyka budynków z zast“s“waniem k“l“rów zimnych: bieli, szar“`ci, niebieskich, z d“”uszcze-

niem charakterystycznej kolorystyki firmowej; 

ｭh) dla strefy “ddziaJywania ”“la elektr“magnetyczneg“, ”“kazanej na rysunku ”lanu, wzdJuw istniejącej 
sieci na”“wietrznej elektr“energetycznej wys“kieg“ na”ięcia 110kV, “b“wiązują wym“gi “kre`l“ne 
w § 5 pkt 11; 

ｭ3) zasady d“tyczące “bsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

ｭa) d“jazd z dróg l“kaliz“wanych w ”asach dr“g“wych “znacz“nych symb“lami ｭ42KŚźｬ i ｭ47KŚLｬ, 
ｭb) il“`ć i s”“sób urządzenia miejsc ”“st“j“wych zg“dnie z ustaleniami § 10 pkt 4 lit. b, jednak nie mniej 

niw 20 miejsc ”“st“j“wych, 
ｭc) na terenach ”r“dukcyjnych tereny k“munikacji wewnętrznej, w tym ”arkingów, ”laców manewro-

wych, magazynowych i skJad“wych, nalewy realiz“wać “ nawierzchniach nieprzepuszczalnych; 

ｭ4) zasady d“tyczące “bsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

ｭa) “d”r“wadzenie `cieków byt“wych i ”rzemysJ“wych “raz wód “”ad“wych i roztopowych odpowiednio 

do sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, lokalizowanych w pasach drogowych oznaczonych 

symb“lami: ｭ42KŚźｬ, ｭ47KŚLｬ; 
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ｭb) `cieki ”rzemysJ“we “raz w“dy “”ad“we i roztopowe z dachów i terenów “ nawierzchniach nieprze-

”uszczalnych ”rzed “d”r“wadzeniem d“ kanalizacji winny być ”“dczyszcz“ne d“ ”arametrów “kre-

`l“nych w ”rze”isach “drębnych; 
ｭc) za“”atrzenie w w“dę z w“d“ciągu l“kaliz“waneg“ w pasach drogowych oznaczonych symbolami: 

ｭ42KŚźｬ, ｭ47KŚLｬ; 
ｭd) w zalewn“`ci “d ”“trzeb za“”atrzenie w gaz z gaz“ciągu `rłc l“kaliz“waneg“ w pasach drogowych 

“znacz“nych symb“lami: ｭ42KŚźｬ, ｭ47KŚLｬ; 
ｭe) za“”atrzenie w energię elektryczną ze stacji transf“rmat“r“wych l“kaliz“wanych na terenach ozna-

cz“nych symb“lami: ｭ68śｬ, ｭ69śｬ lub ze stacji l“kaliz“wanych na ”“szczególnych dziaJkach bud“w-

lanych; 

ｭf) za“”atrzenie w energię cie”lną zg“dnie z ustaleniami “gólnymi “raz z wykorzystaniem sieci infrastruk-

tury lokalizowanych w pasach drogowych oznaczonych symb“lami: ｭ42KŚźｬ, ｭ47KŚLｬ; 
ｭ5) zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody: 

ｭa) zakazuje się l“kalizacji ”rzedsięwzięć m“gących zawsze znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“, 
z wyJączeniem dróg “raz “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury teleko-

munikacyjnej, 

ｭb) terenu nie d“tyczy zakaz, “ którym m“wa w § 6 pkt 1; 

ｭ6) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu na dziaJki bud“wlane: 
ｭa) d“”uszczalny ”“dziaJ na dziaJki bud“wlane “ minimalnej powierzchni 3 ha; 

ｭb) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki ”rzylegającej d“ ”asa dr“g“weg“ “znacz“neg“ symb“lem ｭ47KŚLｬ 
- 200 mŁｬ 

2) w rysunku planu, w granicach “bszaru “bjęteg“ zmianą ”lanu, zaJącznik nr 1 d“ niniejszej uchwaJy 
zastę”uje rysunek ”lanu stan“wiący zaJącznik nr 1 d“ uchwaJy Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej 

w Koszalinie z dnia 24 wrze`nia 2008 r. 

2. W granicach zmiany ”lanu “b“wiązują ”“z“staJe ustalenia tekstu ”lanu ”rzyjęteg“ uchwaJą 
Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 wrze`nia 2008 r. w sprawie miejscowego pla-

nu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ Strefy ź“rganiz“wanej ŚziaJaln“`ci InwestycyjnejŁ 

§ 3. źaJącznikami d“ uchwaJy, stan“wiącymi jej integralną czę`ć, są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000; 

2) zaJącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ mia-

sta Koszalina; 

3) zaJącznik nr 3 - r“zstrzygnięcie “ sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

4) zaJącznik nr 4 - r“zstrzygnięcie “ sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy, “raz “ zasadach ich finansowania. 

§ 4. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Prezydent“wi Miasta K“szalinaŁ 

§ 5. UchwaJa ”“dlega zamieszczeniu na str“nie internet“wej Urzędu Miejskieg“ w Koszalinie. 

§ 6. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Wo-

jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“Ł 

 

 Przew“dniczący Rady Miejskiej w Koszalinie 

 

WJadysJaw Husejko 
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ZaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr VII/81/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 24 marca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr VII/81/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 24 marca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr VII/81/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 24 marca 2011 r. 

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

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

strzennym Rada Miejska w K“szalinie stwierdza, iw w ustalonym ustawowo terminie, w ramach procedury 

s”“rządzania ”lanu, d“ ”r“jektu zmiany ”lanu miejsc“weg“ nie w”JynęJy wadne uwagi, “kre`l“ne w art. 17 

pkt 11 ustawy, które wymagaJyby r“zstrzygnięciaŁ 
 

 

ZaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr VII/81/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 24 marca 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 K“szalinie stwierdza, iw zg“dnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzenneg“, nie wystę”uje ”“trzeba realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które stan“wią zadania wJasne gminyŁ 
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UCHWAIA NR VII/50/11 

 RADY MIEJSKIEJ W MIROSIAWCU 

 z dnia 28 marca 2011 r. 

zmieniająca uchwaJę w sprawie inkasa podatku od nieruchomo`ci, rolnego i le`negoŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,) w związku z art. 6b 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, 

Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. 

Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, 

poz. 1475), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i “”Jatach l“kalnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475) 

oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 ”audziernika 2002 r. o ”“datku le`nym (ŚzŁ U. Nr 200, poz. 1682, 

Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. 

Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; 

z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, 

Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, 

poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; 

z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, 


