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RozdziaJ 4 

ŚźIAIALNO_Ć KaŚeK-u ORAZ ZASADY FINANSOWANIA 

§ 9. 1. KaŚeK ”r“wadzi g“s”“darkę finans“wą na zasadach “kre`l“nych dla instytucji kulturyŁ P“d-

stawą g“s”“darki finans“wej KaŚeK-u jest roczny plan finansowy. 

2. ŚziaJaln“`ć KaŚeK-u jest finansowana z dotacji miasta, z wy”rac“wanych d“ch“dów wJasnych 
oraz z innych uródeJŁ 

3. KaDeK m“we ”r“wadzić dziaJaln“`ć usJug“wą i g“s”“darczą w zakresie s”raw “kre`l“nych w § 4 

ust. 1. 

4. _r“dki uzyskane z dziaJaln“`ci g“s”“darczej są d“ch“dami wJasnymi KaDeK-u z przeznaczeniem na 

dziaJaln“`ć statut“wąŁ 

5. Ceny za d“k“nane usJugi w zakresie ”r“wadz“nej dziaJaln“`ci g“s”“darczej ustala dyrekt“r KaŚeK-u. 

6. Burmistrz Kamienia Pomorskiego sprawuje nad KaDeK-iem nadzór administracyjno-finansowy 

RozdziaJ 6 

POSTANOWIśNIA KOKCOWś 

§ 10. Dyrektor KaDeK-u ”“n“si “d”“wiedzialn“`ć za ”rzestrzeganie ”“stan“wieL niniejszeg“ Statutu. 

§ 11. Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwaJy Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim. 

§ 12. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego. 

§ 13. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 14 dni “d dnia “gJ“szenia jej w Śzienniku Urzędowym 

W“jewództwa źach“dni“”“morskiego. 

 

 Przew“dniczący Rady Miejskiej: 
 

Henryk MasJowski 
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UCHWAIA NR LII/610/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 25 maja 2010 r. 

w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Hipolita Cegielskiego, 

Mieszka I-go i Strefowej 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, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 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, Nr 220, poz. 1413 oraz 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, c“ nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

USTALśNIA WSTĘPNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XL/448/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 wrze`nia 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic Hipolita Cegielskiego, Mieszka I i Stref“wej, ”rzyjęteg“ uchwaJą Nr XXVII/291/2008 z dnia 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 61 ｦ 7369 ｦ Poz. 1180 

 

24 wrze`nia 2008 r., ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ”r“jektu ”lanu z ustaleniami Studium uwarunk“waL 

i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta K“szalina, ”rzyjęteg“ uchwaJą Rady Miejskiej 
w Koszalinie Nr XXXV/357/97 z dnia 5 wrze`nia 1997 r. i zmieni“neg“ uchwaJą Rady Miejskiej w Kosza-

linie Nr XXV/373/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego w rejonie ulic Hipolita Cegielskiego, Mieszka I-go i Strefowej, w dalszej czę`ci uchwaJy zwany 
ｭplanemｬ. 

2. Plan zawarty w obszarze o ”“wierzchni 6,7621ha, ”“J“w“ny między ulicami: Hipolita Cegielskiego, 

Mieszka I-go i Stref“wą, “bejmuje dziaJki o numerach ewidencyjnych 5/1, 31/4, 32, 33, 39, 42 i czę`ć 
dziaJki nr 31/2 w “brębie nr 7Ł Granice ”lanu z“staJy “znacz“ne na rysunku ”lanu, stan“wiącym integral-

ną czę`ć niniejszej uchwaJyŁ 

3. Przedmiotem ”lanu jest “kre`lenie s”“s“bów zag“s”“dar“wania terenów ”“d zabud“wę ”r“dukcyjną, 
magazynowo-skJad“wą, usJug“wą, k“munikację “raz “biekty i urządzenia infrastruktury technicznejŁ 

4. źaJącznikami d“ uchwaJy są: 

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

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 o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego; 

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

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

§ 2. 1. Zakres planu obejmuje: 

1) w”r“wadzenie “znaczeL graficznych i cyfrowo-liter“wych dla terenów “bjętych ”lanem, w zalewn“`ci 
od przeznaczenia, gdzie cyfra jest oznaczeniem ”“rządk“wym a litery “znaczają ”rzeznaczenie terenu; 

2) “kre`lenie zasad zag“s”“dar“wania terenu i ksztaJt“wania zabud“wy, w tym przeznaczenie w liniach 

r“zgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“wania, szczegól-

ne warunki zag“s”“dar“wania terenów “raz “graniczenia w ich uwytk“waniu; 
3) “kre`lenie wymagaL d“tyczących zasad “chr“ny `r“d“wiska i przyrody; 

4) “kre`lenie wymagaL wynikających z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznej; 
5) ustalenia d“tyczące “gólnych zasad i warunków ”“dziaJu na dziaJki bud“wlane; 
6) “kre`lenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacyjnego i zasad “bsJugi k“mu-

nikacyjnej; 

7) “kre`lenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej “raz “bsJugi 
”“szczególnych terenów w tym zakresie; 

8) ustalenia w zakresie tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzania i uwytk“wania terenów; 
9) ustalenia wynikające z potrzeb obrony cywilnej i “chr“ny ”rzeciw”“war“wej; 
10) “kre`lenie stawki ”r“cent“wej dla ustalenia jedn“raz“wej “”Jaty, w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ci-

ciela alb“ uwytk“wnika wieczysteg“ nieruch“m“`ci, której wart“`ć wzr“sJa w związku z uchwaleniem 

planu. 

2. Na obszarze planu miejsc“weg“ nie wystę”ują: 

1) “biekty “bjęte “chr“ną k“nserwat“rską i kultur“wą; 
2) tereny chronione przyrodniczo w tym parki narodowe, rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe oraz 

tereny “bjęte innymi formami ochrony przyrodniczej; 

3) tereny zagr“w“ne ”“w“dzią; 
4) tereny zagr“w“ne “suwaniem się mas ziemnych “raz tereny górniczeŁ 

3. Śla “bszaru “bjęteg“ SJu”ską S”ecjalną Strefą śk“n“miczną “b“wiązują ”rze”isy “drębneŁ 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 3. Ilekr“ć w ”rze”isach uchwaJy jest mowa o: 

1) przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez t“ r“zumieć wskazaną dla daneg“ terenu “kre`l“ną symbolem 

funkcję; 
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2) terenie elementarnym - nalewy ”rzez t“ r“zumieć teren wydziel“ny na rysunku ”lanu linią r“zgranicza-

jącą i oznaczony symbolem; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linię wyznacz“ną na rysunku ”lanu “raz 
“kre`l“ną w ustaleniach szczegóJ“wych, która “granicza “bszar usytu“wania budynków i budowli na 

dziaJkach z wyJączeniem: urządzeL infrastruktury technicznej, urządzeL bud“wlanych, “biektów maJej 
architekturyŁ Nie”rzekraczalne linie zabud“wy nie d“tyczą ”“dziemnych czę`ci budynków, znajdują-
cych się caJk“wicie ”“niwej ”“zi“mu terenu, z dopuszczeniem ich wysunięcia ”“za tę linię na “dle-

gJ“`ć nie większą niw 2,0 m; 

4) wskaunik intensywn“`ci zabud“wy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć wart“`ć “kre`l“ną st“sunkiem sumy 

powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych, licz“ną ”“ zewnętrznym “brysie ”rzegród ze-

wnętrznych budynków, l“kaliz“wanych na danej dziaJce bud“wlanej, d“ ”“wierzchni tej dziaJki; 
5) wys“k“`ci zabud“wy - nalewy ”rzez t“ r“zumieć wys“k“`ć licz“ną “d ”“zi“mu urządz“neg“ terenu, 

”rzy najniwej ”“J“w“nym wej`ciu d“ budynku, d“ najwywej ”“J“w“nej krawędzi str“”“dachu dla da-

chów ”Jaskich lub d“ kalenicy gJównej dla ”“z“staJych budynków; 
6) usJugach - nalewy ”rzez t“ r“zumieć dziaJaln“`ć, której celem jest zas”“k“jenie ”“trzeb ludn“`ci a nie 

wytwarzanie bez”“`redni“ metodami przemysJ“wymi dóbr materialnych; 

7) liniach r“zgraniczających - nalewy ”rzez to rozumieć linie “ddzielające tereny o równym przeznaczeniu 

i s”“s“bie zag“s”“dar“wania, których ”“J“wenie nalewy “kre`lać ”“”rzez “dczyt z rysunku planu 

w “si szer“k“`ci tych liniiŁ 

§ 4. Ustala się nastę”ujące symb“le liter“we “kre`lające ”rzeznaczenie ”“szczególnych terenów ele-

mentarnych: 

1) P - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów i magazynów; 
2) P,U - tereny “biektów ”r“dukcyjnych, skJadów, magazynów i usJug; 
3) KDD - teren drogi dojazdowej. 

§ 5. Śla “bszaru “bjęteg“ ”lanem ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rze-

strzennego: 

1) “kre`l“ne w ustaleniach szczegóJ“wych maksymalne wart“`ci wys“k“`ci nie d“tyczą “biektów 

i urządzeL infrastruktury technicznej; 
2) niezalewnie “d ustaleL szczegóJ“wych, dla poszczególnych terenów elementarnych d“”uszcza się 

l“kalizację “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, ”arkingów i miejsc postojowych pod wa-

runkiem, we maksymalna ”“wierzchnia zajęteg“ ”rzez nie terenu nie ”rzekr“czy 40% ”“wierzchni 
dziaJki; 

3) zabrania się realizacji “gr“dzeL z ”refabrykatów bet“n“wych; 
4) zabrania się l“kaliz“wania w“ln“st“jących garawy jedn“stan“wisk“wych; 

§ 6. Śla “bszaru “bjęteg“ ”lanem ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny `r“d“wiska i przyrody: 

1) zakazuje się l“kaliz“wania ”rzedsięwzięć m“gących znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“ i wymaga-

jących s”“rządzenia ra”“rtu o “ddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `r“d“wisk“ na ”“dstawie ”rze”isów 
“drębnych, z wyJączeniem “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, dróg “raz stacji ”aliw na 

terenie 3P,U; 

2) zakazuje się l“kaliz“wania ”rzedsięwzięć m“gących, “drębnie lub w kumulacji z innymi dziaJaniami, 

znacząc“ negatywnie “ddziaJywać na cele “chr“ny Natura 2000; 
3) zabrania się skJad“wania “d”adów niebez”iecznych; 
4) nakazuje się “d”ady staJe segreg“wać wedJug gru” as“rtymentowych w miejscu ich powstania 

i przetrzymywać tymczas“w“ na “bszarze dziaJki bud“wlanej, z docelowym wywozem na skJad“wi-

sk“ “d”adówŁ 

§ 7. Śla “bszaru “bjęteg“ ”lanem ustala się nastę”ujące wymagania wynikające z potrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych: 

1) wyznacza się teren dr“gi ”ublicznej “znacz“ny w planie symbolem: ｭ4KDDｬ; 
2) na terenie, o którym mowa w pkt 1, zabrania się l“kaliz“wania “biektów bud“wlanych nie związa-

nych z funkcją terenu za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej. 

§ 8. Śla “bszaru “bjęteg“ ”lanem ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”“dziaJu terenu na dziaJki 
budowlane: 

1) minimalne ”“wierzchnie wydzielanych dziaJek “kre`lają ustalenia szczegóJ“we; 
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2) “graniczenia wielk“`ci dziaJek wynikające z ustaleL szczegóJ“wych ”lanu nie d“tyczą wydzieleL ”“d 
dr“gi wewnętrzne, urządzenia infrastruktury technicznej “raz wydzielenia w celach “kre`l“nych ”rze-

pisami “drębnymi. 

§ 9. Śla “bszaru “bjęteg“ ”lanem ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów k“munikacji: 

1) l“kalizacja n“weg“ “biektu lub wyk“nanie r“bót budowlanych jak: budowa, rozbudowa, nadbudowa, 

wymaga za”ewnienia na terenie dziaJki bud“wlanej miejsc postojowych dla sam“ch“dów “s“b“wych 
uwytk“wników staJych i ”rzebywających “kres“w“ w il“`ci 1 miejsce ”“st“j“we na kawde r“z”“częte 
100 m2 ”“wierzchni uwytk“wej budynków na dziaJce bud“wlanej; 

2) zakazuje się l“kalizacji indywidualnych zjazdów z ”asów dróg ”ublicznych ulicy Mieszka I-go i Hipolita 

Cegielskiego; 

3) d“”uszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych na kawdym z terenów funkcj“nalnych; 
4) zasady ”“wiązaL ukJadu k“munikacyjnego z ukJadem zewnętrznym: 

a) ”“wiązanie “bszaru “bjęteg“ ”lanem z ukJadem zewnętrznym realizuje się ”“”rzez dr“gi ”ubliczne 

graniczące bez”“`redni“ z obszarem ”lanu tjŁ ulicę Mieszka I-go o klasie zbiorczej oraz ulice Hipo-

lita Cegielskiego i Stref“wą o klasie lokalnej, 

b) uzu”eJnieniem ukJadu k“munikacyjnego jest realizacja projektowanej drogi publicznej o klasie do-

jazdowej, oznaczonej symbolem 4KDD, o przebiegu zgodnym z rysunkiem planu. 

§ 10. 1. Śla “bszaru “bjęteg“ ”lanem ustala się zasady bud“wy, r“zbud“wy i modernizacji systemów 
infrastruktury technicznej “raz “bsJugi w zakresie infrastruktury technicznej. 

2. Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną, cie”J“ i telekomunikację “raz “d”r“wadzanie `cie-

ków byt“wych i przemysJ“wych, wód “”ad“wych i r“zt“”“wych nalewy realiz“wać ”“”rzez ”r“jekt“wane 
na terenie planu sieci uzbrojenia terenu, w ”“wiązaniu z istniejącymi i projektowanymi sieciami w ulicach 

Mieszka I-go, Hipolita Cegielskiego, Strefowiej i dr“dze wewnętrznej sąsiadującej z terenami elementar-

nymi 1P, 2P i 4 KDD. 

3. Ustalenia dla systemu zaopatrzenia w w“dę: 

1) system w“d“ciąg“wy nalewy realiz“wać z uwzględnieniem wymaganego zaopatrzenia w w“dę dla 
celów byt“w“-gospodarczych, produkcyjnych i ”rzeciw”“war“wych, zg“dnie z “b“wiązującymi prze-

pisami ”rzeciw”“war“wymi oraz zgodnie z przepisami “drębnymiŁ W“dę dla celów ”rzeciw”“waro-

wych nalewy za”ewnić z istniejącej i ”r“jekt“wanej sieci w“d“ciąg“wej z uwzględnieniem hydrantówŁ 

4. Ustalenia dla systemów kanalizacji sanitarnej: 

1) `cieki ”“”r“dukcyjne i z terenów usJug“wych ”rzed w”r“wadzeniem do sieci miejskiej kanalizacji 

sanitarnej nalewy ”“dczyszczać ”“przez system urządzeL ”“dczyszczających - stosownie do wymo-

gów i “b“wiązujących w tym zakresie ”rze”isów; 
2) zakazuje się zrzutu `cieków byt“wych, ”rzemysJ“wych i innych do gruntu. 

5. Ustalenia dla systemów “d”r“wadzania wód deszcz“wych, “”ad“wych, r“zt“”“wych: “b“wiązuje 
skanaliz“wanie terenów elementarnych poprzez systemy ”r“jekt“wanych kanaJów deszcz“wych “raz 
techn“l“gie d“ ”“dczyszczania wód “”ad“wych d“ ”arametrów “kre`l“nych w ”rze”isach “drębnychŁ 

6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1) ”r“wadzenie sieci elektr“energetycznej wyJącznie w postaci kabli doziemnych; 

2) d“”uszcza się na kawdym z terenów funkcj“nalnych bud“wę stacji transf“rmatorowych oraz korzy-

stanie z istniejących ”“za “bszarem planu stacji transformatorowych stosownie do potrzeb. 

7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w cie”J“: 

1) zaopatrzenie w cie”J“ realiz“wać z miejskiej sieci cie”J“wniczej, d“”uszcza się l“kalne k“tJ“wnie ga-

zowe i ogrzewanie elektryczne; 

2) zakazuje się instal“wania indywidualnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe; 
3) d“”uszcza się instal“wanie urządzeL d“ ”“zyskiwania energii ze uródeJ niek“nwencj“nalnych, za wy-

jątkiem turbin wiatrowych. 
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8. Ustalenia ”lanu nie “graniczają m“wliw“`ci r“zbud“wy, m“dernizacji, ”rzebud“wy bądu likwidacji 
istniejącej infrastruktury technicznej i nie “graniczają m“wliw“`ci zast“s“wania innych ”arametrów i kie-

runków r“zw“ju sieci dla ”r“jekt“wanej infrastruktury technicznej, ”“d warunkiem za”ewnienia wJa`ciwej 
“bsJugi ”“szczególnych terenów zg“dnie z ustaleniami planu. 

9. Nalewy za”ewnić dbaJ“`ć o ”rawidJ“we zag“s”“dar“wanie terenów zainwest“wanych ”“”rzez 
prowadzenie sieci infrastruktury w s”“sób równ“legJy i ”r“st“”adJy d“ “biektów, w “dlegJ“`ciach nie 
mniejszych niw d“”uszcz“ne ”rze”isami “drębnymi od sieci i innych urządzeL technicznychŁ 

§ 11. Śla “bszaru “bjęteg“ ”lanem ustala się zakaz tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzenia 

i uwytk“wania z zastrzeweniem zagospodarowania placu budowy w okresie realizacji inwestycji. 

§ 12. Śla “bszaru “bjęteg“ ”lanem ustala się wymagania wynikające z potrzeb obrony cywilnej 

i “chr“ny ”rzeciw”“war“wej: 

1) “biekty bud“wlane nalewy realiz“wać zg“dnie z wymogami “chr“ny ”rzeciw”“war“wej “raz “br“ny 
cywilnej, “kre`l“nymi w ”rze”isach “drębnych; 

2) w zalewn“`ci od potrzeb za”ewnić wyk“nanie systemów wykrywania i alarmowania oraz systemów 
wczesnego ostrzegania o zagr“weniach, zg“dnie z przepisami “drębnymi. 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś ŚLA TśRśNÓW śLśMśNTARNŹCH 

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ1Pｬ o ”“wierzchni 3,9855ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabud“wa ”r“dukcyjna, skJady i magazyny; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJt“wania zabud“wy: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 75% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
c) wys“k“`ć zabud“wy d“ 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie ”rzekraczająca 25 m, do-

”uszcza się k“ndygnacje ”“dziemne, 

d) dachy ”Jaskie o nachyleniu ”“Jaci dach“wych d“ 30%, d“”uszcza się dachy kolebkowe, 

e) d“”uszcza się inny s”adek ”“Jaci dach“wych, niw “kre`l“ny w lit. d, dla dominant i akcentów ar-

chitekt“nicznych, “biektów lub ich czę`ci o ”rzekryciach ”rzeszkl“nych, `wietlików dach“wych, 
na`wietli, 

f) maksymalny wskaunik intensywn“`ci zabudowy - 2,20, 

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 10% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
h) k“l“rystyka budynków z zastosowaniem k“l“rów zimnych: bieli, szar“`ci, niebieskieg“ z dopusz-

czeniem charakterystycznej kolorystyki firmowej. 

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

a) dojazd do nieruchom“`ci z projektowanej drogi oznaczonej symbolem 4KDD oraz z drogi dojaz-

d“wej sąsiadującej z terenem elementarnym, 

b) il“`ć i s”“sób urządzenia miejsc postojowych zgodnie z § 9 pkt 1, 

4) zasady d“tyczące “bsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z § 10; 

5) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu na dziaJki bud“wlane: 
a) ”“dziaJ na dziaJki bud“wlane zg“dnie z liniami ”“dziaJu wskazanymi na rysunku planu, 

b) d“”uszcza się inny ”“dziaJ niw wskazany na rysunku ”lanu ”rzy czym powierzchnia wydzielanej 

dziaJki musi wyn“sić minimum 0,2ha, 

c) szer“k“`ć fr“ntu dziaJki ”rzylegającej d“ ”asa dr“g“weg“ ulicy Mieszka I-go i Hipolita Cegielskie-

go minimum 35,0 m. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ2Pｬ, o ”“wierzchni 0,9587ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabud“wa ”r“dukcyjna, skJady i magazyny; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJt“wania zabud“wy: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniem na rysunku plany, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 75% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
c) wys“k“`ć zabud“wy d“ 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie ”rzekraczająca 25 m, do-

”uszcza się k“ndygnacje ”“dziemne, 

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

chitekt“nicznych, “biektów lub ich czę`ci o ”rzekryciach ”rzeszkl“nych, `wietlików dach“wych, 

na`wietli, 
f) maksymalny wskaunik intensywn“`ci zabud“wy - 2,20, 

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 10% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
h) k“l“rystyka budynków z zastosowaniem k“l“rów zimnych: bieli, szar“`ci, niebieskieg“ z dopusz-

czeniem charakterystycznej kolorystyki firmowej. 

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

a) dojazd do nieruchom“`ci z projektowanej drogi oznaczonej symbolem 4KDD oraz z drogi we-

wnętrznej sąsiadującej z terenem elementarnym, 

b) il“`ć i s”“sób urządzania miejsc postojowych zgodnie z § 9 pkt 1, 

4) zasady d“tyczące “bsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 10; 

5) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu na dziaJki bud“wlane: 
a) ”“dziaJ na dziaJki bud“wlane zgodnie z liniami ”“dziaJu wskazanymi na rysunku planu, 

b) d“”uszcza się inny ”“dziaJ niw wskazany na rysunku ”lanu ”rzy czym powierzchnia wydzielanej 

dziaJki musi wyn“sić minimum 0,2ha, 

c) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej 35,0 m. 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ3P,Uｬ o ”“wierzchni 1,2036ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabud“wa ”r“dukcyjna, skJady, magazyny “raz usJugi, d“”uszcza się stację ”aliw; 
2) d“”uszcza się bud“wę “biektu handl“weg“ o powierzchni s”rzedawy nie większej niw 1000 m2; 

3) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJt“wania zabud“wy: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
c) wys“k“`ć zabud“wy d“ 3 kondygnacji nadziemnych, przy czym nie ”rzekraczająca 25 m, do-

”uszcza się k“ndygnacje ”“dziemne, 

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

chitekt“nicznych, “biektów lub ich czę`ci o ”rzekryciach ”rzeszkl“nych, `wietlików dach“wych, 
na`wietli, 

f) maksymalny wskaunik intensywn“`ci zabud“wy - 2,20, 

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 10% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
h) k“l“rystyka budynków z zastosowaniem k“l“rów zimnych: bieli, szar“`ci, niebieskieg“, z do-

puszczeniem charakterystycznej kolorystyki firmowej. 

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

a) dojazd do nieruchom“`ci z ulicy Strefowej oraz z dr“gi wewnętrznej zl“kaliz“wanej w sąsiedz-

twie terenu elementarnego, 

b) il“`ć i s”“sób urządzania miejsc postojowych - zgodnie z § 9 pkt 1, 

5) zasady d“tyczące “bsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 10. 

6) zasady i warunki scalania i ”“dziaJu na dziaJki bud“wlane: 
a) ”“dziaJ na dziaJki bud“wlane zg“dnie z liniami ”“dziaJu wskazanymi na rysunku planu, 

b) d“”uszcza się inny ”“dziaJ niw wskazany na rysunku ”lanu ”rzy czym minimalna powierzchnia 

wydzielanych dziaJek wyn“si 0,2ha, 
c) szer“k“`ć fr“ntu dziaJki ”rzylegającej d“ ”asa dr“g“weg“ ulicy Mieszka I-go zgodnie z liniami 

r“zgraniczającymi tereny o równym przeznaczeniu. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ4KDDｬ, o ”“wierzchni 0,6143ha, ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - ”“d dr“gę gminną o klasie ulicy dojazdowej; 

2) zasady zagospodarowania pasa drogowego: 

a) szer“k“`ć między liniami r“zgraniczającymi - okre`l“na zg“dnie z rysunkiem planu, 

b) jezdnia z dwoma pasami ruchu, 

c) teren nalewy “`wietlić, 
d) dojazd z drogi publicznej ulicy Strefowej i dr“gi wewnętrznej zl“kaliz“wanej ”“za “bszarem planu, 

e) zjazdy d“ terenów ”rzylegających d“ ”asa dr“g“weg“ - bez “graniczeL, 
f) d“”uszcza się l“kalizację miejsc ”“st“j“wych ”rzylegających d“ jezdniŁ 

3) zasady lokalizacji infrastruktury technicznej oraz parametry sieci uzbrojenia terenu: 

a) sieci kanalizacji deszczowej o minimalnej `rednicy Ø300, 
b) sieci kanalizacji sanitarnej o minimalnej `rednicy Ø200, 
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c) sieci w“d“ciąg“we o minimalnej `rednicy Ø90, 
d) sieci energetyczne podziemne: nłn, `rłn, 
e) sieć “`wietlenia uliczneg“, 
f) sieć gaz“wa `rłc o `rednicy Ø90, 
g) w zalewn“`ci “d ”“trzeb d“”uszcza się ”“z“staJe sieci uzbrojenia podziemnego. 

4) zasady ”“dziaJu na dziaJki gruntu zg“dnie z liniami r“zgraniczającymi teren. 

RozdziaJ 4 

PRźśPISŹ KOKCOWś 

§ 17. Na “bszarze “bjętym planem “b“wiązuje zg“da na zmianę ”rzeznaczenia gruntów r“lnych 

i le`nych na cele nier“lnicze i niele`ne wydana w drodze decyzji Ministra Rolnictwa znak: GZ.sd.0601/Z-

43/78 z dnia 37 sierpnia 1979 r. 

§ 18. Śla terenów “bjętych ustaleniami ”lanu “kre`la się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci 20% 
wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci dla ustalenia ”rzez Prezydenta Miasta K“szalina jedn“raz“wej “”Jaty 

w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela alb“ uwytk“wnika wieczysteg“ nieruch“m“`ci, której wart“`ć 
wzr“sJa w związku z uchwaleniem planu. 

§ 19. Na “bszarze “bjętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzenneg“ Strefy ź“rganiz“wanej ŚziaJaln“`ci Inwestycyjnej ”rzyjęteg“ uchwaJą Rady Miejskiej 
w Koszalinie Nr XXVII/291/2008 z dnia 24 wrze`nia 2008 r. (Śziennik Urzęd“wy W“jewództwa źach“d-

niopomorskiego Nr 89, poz. 1887). 

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

§ 21. UchwaJa ”“dlega ”ublikacji na str“nie internet“wej Urzędu Miejskieg“ w Koszalinie 

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

jewództwa źach“dniopomorskiego. 

 

 Przew“dniczący Rady Miejskiej w Koszalinie 

 

Tomasz Czuczak 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr LII/610/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 25 maja 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LII/610/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 25 maja 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LII/610/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 25 maja 2010 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 K“szalinie stwierdza, iw w ustalonym ustawowo terminie, w ramach procedury 

s”“rządzania ”lanu d“ ”r“jektu ”lanu miejsc“weg“ nie w”JynęJy wadne uwagi, “kre`l“ne w art. 17 pkt 11, 

które wymagaJyby r“zstrzygnięciaŁ 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LII/610/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 25 maja 2010 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 miejscowego planu zagospoda-

r“wania ”rzestrzenneg“, wystę”uje ”“trzeba realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które stan“wią zadania wJasne gminy zgodnie z przepisami ustawy o sam“rządzie gminnym. 

W skJad zadaL wJasnych gminy związanych z realizacją ustaleL ”lanu miejscowego z zakresu infrastruktury 

wch“dzą: 

1) budowa drogi publicznej o klasie ulicy dojazdowej, oznaczonej w planie symbolem 4KDD, 

2) budowa sieci infrastruktury technicznej w dr“dze 4KŚŚ, tjŁ bud“wa sieci w“d“ciąg“wej, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszcz“wej, sieć “`wietlenia uliczneg“Ł 

P“ ustaleniu ”ri“rytetu dla realizacji zadaL wJasnych gminy z zakresu budowy infrastruktury technicznej, 

inwestycje wynikające z ustaleL ”lanu miejsc“weg“ uwzględni“ne z“staną w wieloletnim planie inwesty-

cyjnym i finans“wane będą z budwetu gminy. 
1180 
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1181 

UCHWAIA NR XXXVII/293/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH 

 z dnia 27 maja 2010 r. 

w sprawie zmiany w Statucie Instytucji Kultury pn. ｭMiejska i Gminna Biblioteka Publiczna 

im. Agnieszki Osieckiejｬ w Li”ianach ”rzyjętego uchwaJą Nr VIII/71/2003 Rady Miejskiej 

w Lipianach z dnia 28 listopada 2003 r. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 ”audziernika 1991 r. o organizowaniu i prowa-

dzeniu dziaJaln“`ci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. 

Nr 93, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; 

z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, 


