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UCHWAIA NR XLIX/583/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym 

czę`ć doliny rzeki Śzierwęcinki, zawartym między ulicą 4-go Marca, terenami wojskowymi 

wzdJuw rzeki Śzierwęcinki, ulicą Ignacego Jana Paderewskiego i ulicą Sybiraków 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 

oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miej-

ska w Koszalinie uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ 1 

USTALśNIA WSTĘPNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXVIII/433/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 6 sierpnia 

2009 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obszarze obejmującym czę`ć doliny rzeki Śzierwęcinki, zawartym między ulicą 4-go Marca, terenami 

wojskowymi wzdJuw rzeki Śzierwęcinki, ulicą Ignacego Jana Paderewskiego i ulicą Sybiraków, stwierdza-

jąc zgodno`ć ”rojektu z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzenne-

go miasta Koszalina, ”rzyjętego uchwaJą Nr XXXV/357/97 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 5 wrze`nia 
1997 r., zmienionego uchwaJą Nr XXV/373/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2005 r. 

w sprawie zmiany Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Koszali-

na, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym czę`ć doliny 
rzeki Śzierwęcinki, zawartym między ulicą 4-go Marca, terenami wojskowymi wzdJuw rzeki Śzierwęcinki, 
ulicą Ignacego Jana Paderewskiego i ulicą Sybiraków w Koszalinie, w dalszej czę`ci uchwaJy zwany ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 9,8472 ha, oznaczony na rysunku planu w skali 1:1000. 

3. Przedmiotem ”lanu jest okre`lenie s”osobu zagos”odarowania terenów ”rzeznaczonych ”od zieleL, 
sport i rekreację, wody `ródlądowe, komunikację, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

4. źaJącznikami do uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu, zatytuJowany ｭMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w 

obszarze obejmującym czę`ć doliny rzeki Śzierwęcinki, zawartym między ulicą 4-go Marca, terenami 

wojskowymi wzdJuw rzeki Śzierwęcinki, ulicą Ignacego Jana Paderewskiego i ulicą Sybiraków w Ko-

szalinieｬ; 
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 do projektu planu; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2. Zakres planu obejmuje: 

1) zasady zagospodarowania i ksztaJtowania zabudowy w liniach rozgraniczających tereny, zwane ele-

mentarnymi, o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania, a takwe szczegóJowe 
warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu ”o”rzez okre`lenie ”arame-

trów i wskauników ksztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i ga-

baryty obiektów; 
2) w”rowadzenie oznaczeL graficznych i cyfrowo - literowych dla terenów objętych ”lanem, w zalewno-

`ci od ”rzeznaczenia tych terenów, gdzie cyfra jest oznaczeniem ”orządkowym a litery oznaczają 
symbol przeznaczenia terenu; 

3) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
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4) wymagania dotyczące zasad ochrony `rodowiska i przyrody oraz krajobrazu kulturowego; 

5) ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania i ”odziaJu na nieruchomo`ci; 
6) ustalenia dotyczące zasad obsJugi komunikacyjnej; 

7) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
oraz obsJugi terenów w tym zakresie; 

8) wymagania w zakresie tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
9) wymagania wynikające z potrzeb obrony cywilnej i ochrony ”rzeciw”owarowej; 
10) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
11) okre`lenie stawki ”rocentowej dla ustalenia jednorazowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ci-

ciela albo uwytkownika wieczystego nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku z uchwaleniem 

planu. 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 3. Ilekroć w przepisach planu jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez to rozumieć wskazaną dla danego terenu okre`loną sym-

bolem funkcję, s”recyzowaną w ustaleniach szczegóJowych; 
2) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalewy ”rzez to rozumieć wskazaną dla danego terenu okre`loną sym-

bolem funkcję, której udziaJ w zagos”odarowaniu dziaJki budowlanej nie ”rzekroczy 30% jej ”o-

wierzchni, zgodną z ustaleniami szczegóJowymi; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu oraz 

okre`loną w ustaleniach szczegóJowych, która ogranicza obszar usytuowania budynków i budowli na 

dziaJkach, z wyJączeniem urządzeL infrastruktury technicznej i komunikacji, urządzeL budowlanych, 
obiektów maJej architektury; nie”rzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą oka”ów i gzymsów wysu-

niętych ”oza tę linię na odlegJo`ć nie większą niw 0,8 m oraz balkonów, tarasów, daszków nad wej-

`ciami do budynków, studzienek do`wietlających ”iwnice, schodów zewnętrznych, ”ochylni i ramp, 

podziemnych czę`ci budynków znajdujących się caJkowicie ”oniwej ”oziomu terenu, wysuniętych ”o-

za tę linię na odlegJo`ć nie większą niw 1,3 m, a takwe warstwy izolacji cie”lnej i warstwy ją osJania-

jącej w zabudowie istniejącej; 
4) wysoko`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć liczoną od ”oziomu urządzonego terenu, 

”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku, do najwywej ”oJowonej krawędzi stro”odachu lub attyki 
dla dachów ”Jaskich lub do najwywej ”oJowonej krawędzi dla ”ozostaJych dachówŁ 

§ 4. 1. Ustala się nastę”ujące symbole literowe dotyczące ”rzeznaczenia ”oszczególnych terenów, 
okre`lonych na rysunku ”lanu oraz w tek`cie ”lanu: 

1) ZP - teren zieleni urządzonej; 
2) ZP, U - teren zieleni urządzonej, z dopuszczeniem zabudowy usJugowej; 
3) US,U - teren usJug s”ortu i rekreacji, z dopuszczeniem usJug gastronomii, i turystyki; 

4) WS - tereny wód ”owierzchniowych, `ródlądowych; 
5) IT/ZP - teren infrastruktury technicznej i zieleni urządzonej; 
6) KDZ - tereny drogi publicznej zbiorczej klasy techniczno - uwytkowej; 
7) ZZ - obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodziąŁ 

2. Śo”uszcza się zrealizowanie na terenie ”rzeznaczonym pod kilka funkcji stosownie do potrzeb jed-

nej z okre`lonych w przeznaczeniu. 

§ 5. 1. Śla terenów, o których mowa w § 4Ł, ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe oraz przeznacze-

nie do”uszczalne, okre`lone w ustaleniach szczegóJowychŁ 

2. PoJowenie linii rozgraniczających tereny elementarne o równym ”rzeznaczeniu, nalewy okre`lać ”o-

przez odczyt z rysunku planu w osi grubo`ci tych liniiŁ 

§ 6. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) wysoko`ć obiektów budowlanych wznoszonych na terenach elementarnych - zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymi; 

2) zabrania się lokalizowania obiektów kubaturowych ”oza terenami oznaczonymi nieprzekraczalną linią 
zabudowy; 

3) do”uszcza się, niezalewnie od ”rzeznaczenia terenu, lokalizację obiektów i urządzeL infrastruktury 
technicznej oraz komunikacji - zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi; 
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4) zabrania się realizacji ogrodzeL z ”refabrykatów betonowych, muru ”eJnego oraz wywszych niw 180 cm; 

5) zabrania się lokalizowania wolnostojących urządzeL reklamowych; 

6) zabrania się instalowania tablic i urządzeL reklamowych na ogrodzeniach, sJu”ach o`wietleniowych, 
budynkach i budowlach, z zastrzeweniem punktu 7; 

7) do”uszcza się instalowanie na budynku tablic i urządzeL informujących o prowadzonej w budynku 

dziaJalno`ci usJugowej; 
8) zabrania się lokalizowania wolnostojących budynków gos”odarczych i garawy nadziemnych; 

9) zabrania się lokalizowania budynków o ”owierzchni s”rzedawowej większej niw 200 m2; 

10) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej architektury, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczejŁ 

§ 7. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ochrony `rodowiska i przyrody: 

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, okre`lonych na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych, z wyJączeniem obiektów i urządzeL infrastruktury technicznej; 

2) zakaz wytwarzania i skJadowania od”adów niebez”iecznych; 
3) nakaz segregacji od”adów staJych, wedJug gru” asortymentowych, w miejscu ich powstania, przy 

czym do”uszcza się ich tymczasowe skJadowanie wyJącznie na obszarze dziaJki budowlanej ”rzed 
wywozem na skJadowisko od”adów komunalnych; 

4) zakaz lokalizowania wolnostojących masztów telekomunikacyjnych; 

5) dla obszaru ”oJowonego w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej przy ul. Wodnej - 

Rzecznej obowiązują ”rze”isy odrębneŁ 

§ 8. Ustala się nastę”ujące wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

1) wyznacza się nastę”ujące tereny ”ubliczne: 
a) teren drogi publicznej oznaczony symbolem 8KDZ, 

b) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem: 1źP oraz czę`ć terenu 2źP,U, 

c) tereny wód ”owierzchniowych, `ródlądowych, oznaczone symbolem: 4WS, 5WS i 6WS, 

d) tereny infrastruktury technicznej i zieleni urządzonej, oznaczone symbolem: 7IT/ZP; 

2) na terenach, o których mowa w pkt 1, do”uszcza się lokalizowanie obiektów maJej architektury - 

zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi. 

§ 9. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki scalania i ”odziaJu na dziaJki budowlane: 

1) minimalne ”owierzchnie ”rojektowanych dziaJek okre`lają ustalenia szczegóJowe; 
2) ograniczenia wielko`ci dziaJek nie dotyczą wydzieleL ”od urządzenia infrastruktury technicznej, wy-

dzieleL zgodnych z liniami rozgraniczającymi ”oszczególne tereny elementarne oraz wydzieleL w ce-

lach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi; 

3) do”uszcza się wydzielenie dziaJek zgodnie z liniami rozgraniczającymi ”oszczególne tereny elementarne. 

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem nie wystę”ują: 

1) elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ochrony konserwatorskiej lub rewaloryzacji; 
2) zabytki i udokumentowane stanowiska archeologiczne; 

3) prawne formy ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) tereny górnicze oraz tereny zagrowone osuwaniem się mas ziemnych. 

2. Na rysunku ”lanu oznaczono obszar bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią wynikający ze ｭStudium 

bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią na obszarze RźGW w Szczecinieｬ. 

3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w przypadku natrafienia podczas 

wykonywania robót ziemnych na obiekty lub przedmioty mogące ”odlegać ochronie konserwatorskiej - 

ustala się obowiązek ”rzerwania robót ziemnych i powiadomienia sJuwby konserwatorskiejŁ 

§ 11. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-

frastruktury technicznej: 

1) sieci infrastruktury technicznej - lokalizować w miejscu istniejących oraz w ”rzylegJych do dziaJek 
budowlanych ”asach drogowych dróg ”ublicznych, na terenie infrastruktury technicznej oraz zgodnie 

z ustaleniami szczegóJowymi; 

2) zaopatrzenie w wodę ”rojektowanych obiektów i do celów ”rzeciw”owarowych - za”ewnić z miejskiej 

sieci wodociągowej; 
3) zakaz budowy zbiorników bezod”Jywowych na `cieki oraz ”rzydomowych oczyszczalni `cieków; 
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4) do”uszcza się na terenach elementarnych lokalizowanie urządzeL budowlanych, sieci infrastruktury 

technicznej, komunikacji pieszej i rowerowej, pod warunkiem, we ”odstawowe ”rzeznaczenie terenu 
zostanie zachowane na ”owierzchni nie mniejszej niw 85% ”owierzchni caJkowitej, okre`lonej w planie; 

5) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych z terenów ”arkingów - do kanalizacji deszczowej, po 

uprzednim podczyszczeniu do parametrów okre`lonych w przepisach odrębnych; 
6) zaopatrzenie w cie”Jo: 

a) z miejskiej sieci cie”Jowniczej, 
b) ogrzewanie elektryczne, 

c) zastosowanie urządzeL do ”ozyskiwania energii ze uródeJ niekonwencjonalnych, jak: kolektory 
sJoneczne, geotermalne pompy cieplne i inne, za wyjątkiem turbin wiatrowych, 

d) do”uszcza się lokalne kotJownie gazowe lub olejowe, 
e) zakazuje się instalowania indywidualnych systemów grzewczych na ”aliwo staJe; 

7) budowa obiektu budowlanego na dziaJce budowlanej, ”owodująca ”otrzeby ”arkingowe, wymaga 

zapewnienia na terenie tej dziaJki miejsc postojowych dla samochodów osobowych uwytkowników 
staJych i ”rzebywających okresowo w ilo`ci: 
a) na terenach z przeznaczeniem ”od funkcję usJugową, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią 

inaczej - co najmniej 2 miejsca postojowe na kawde roz”oczęte 100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
b) do”uszcza się realizację dodatkowych miejsc postojowych poza terenem dziaJki budowlanej, na 

zasadach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 
8) lokalizacja dojazdów do dziaJek budowlanych - zgodnie z wymogami okre`lonymi w ustaleniach szcze-

góJowych; 
9) ustalenia ”lanu nie ograniczają mowliwo`ci rozbiórki, modernizacji, rozbudowy lub przebudowy istnie-

jącej infrastruktury technicznej i nie ograniczają mowliwo`ci zastosowania innych ”arametrów dla ”ro-

jektowanej infrastruktury technicznej pod warunkiem za”ewnienia wJa`ciwej obsJugi ”oszczególnych 
terenów zgodnie z ustaleniami planu; 

10) teren drogi 8KŚź ”owiązać z ukJadem komunikacyjnym znajdującym się ”oza obszarem planu; 

11) zasady ”owiązaL sieci infrastruktury technicznej z ukJadem zewnętrznym: 

a) sieci infrastruktury technicznej na terenie 8KDZ - dostosować do istniejących i planowanych sieci 

poza terenem planu, 

b) ”ozostawia się zlokalizowane na terenach elementarnych sieci infrastruktury technicznej, które są 
”oJączone z ukJadem zewnętrznym, 

c) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci ”rzyJączenia się do sieci istniejących na terenie elementarnym, teren 

nalewy ”odJączyć do istniejących i projektowanych sieci infrastruktury, zlokalizowanych w przyle-

gJych do terenów elementarnych pasach drogowych ulic publicznych poza obszarem planu, 

d) sieci kanalizacji sanitarnej ”oJączyć z sieciami w ulicy Sybiraków, ulicy 4-go Marca, ulicy Ignacego 

Jana Paderewskiego i nastę”nie z kolektorem sanitarnym Ø700, 
e) przez teren elementarny oznaczony symbolem 7ITłźP ”rzebiega sieć wodociągowa magistralna 

o `rednicy Ø800, 
f) przez tereny elementarne oznaczone symbolem 7ITłźP oraz 5WS ”rzechodzą sieci cie”Jownicze, 

które zasilają w cie”Jo tereny ”oJowone ”oza obszarem planu. 

§ 12. Ustala się s”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania terenu: 

1) do czasu realizacji ustaleL ”lanu do”uszcza się utrzymanie dotychczasowego s”osobu uwytkowania 
terenu; 

2) zakazuje się tymczasowego zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenu, za wyjątkiem terenu 

3US,U. 

§ 13. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb obrony cywilnej i ochrony ”rzeciw”owarowej: 

1) obiekty budowlane nalewy realizować zgodnie z wymogami ochrony ”rzeciw”owarowej oraz obrony 
cywilnej, okre`lonymi w ”rze”isach odrębnych; 

2) w zalewno`ci od ”otrzeb za”ewnić wykonanie systemów wykrywania i alarmowania oraz systemów 
wczesnego ostrzegania o zagroweniach, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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RozdziaJ 3 

USTALśNIA SZCZśGÓIOWś ŚLA POSZCZśGÓLNYCH TśRśNÓW 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ1ZPｬ o powierzchni 0,9063 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - zieleL ”ubliczna, urządzona w formie parku, 

b) dopuszczalne - ”od urządzenia infrastruktury technicznej, `ciewek s”acerowych z mowliwo`cią lo-

kalizowania obiektów maJej architektury zajmujących ”owierzchnię nie większą, niw 10% ”o-

wierzchni terenu; 

2) zasady zagospodarowania terenu 

a) ustala się ”ozostawienie istniejącej chronionej zieleni z dopuszczeniem wprowadzenia nowych 

gatunków ro`lin charakterystycznych dla obszaru doliny rzeki, w tym drzew li`ciastych, takich jak: 
li”a, wiąz, klon, 

b) drzewa owocowe ”rzeznacza się do usunięcia, 
c) lokalizacja urządzeL infrastruktury technicznej, o`wietlenia terenu, `ciewek s”acerowych i maJej 

architektury nie mowe kolidować z istniejącym, chronionym i projektowanym zadrzewieniem; 

3) zasady i warunki dotyczące obsJugi komunikacyjnej oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd z istniejącej drogi ”ublicznej ul. 4-go Marca, 

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów; 

4) zasady dotyczące obsJugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych - po terenie, 

b) zaopatrzenie w energię elektryczną dla ”otrzeb o`wietlenia terenu - z istniejących sieci poza ob-

szarem planu; 

5) zasady oraz warunki scalania i ”odziaJu na dziaJki budowlane: zakaz ”odziaJu terenu; 
6) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 90% powierzchni terenu elementarnego, 

b) teren znajduje się w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej, o której mowa w § 7 

pkt 5 oraz w obszarze bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, o którym mowa w § 10 ust. 2, 

c) zakaz usuwania chronionych gatunków drzew, do”uszcza się usuwanie drzew chorych lub znisz-

czonych oraz takich, które uniemowliwiają ”rawidJową wegetację gatunków ”owądanych na terenie, 
d) zakazuje się wykonywania ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu, z wyjątkiem 

”rac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, rozbudową, utrzymy-

waniem, remontem lub na”rawą urządzeL wodnychŁ 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ2 ZP,Uｬ o powierzchni 0,3777 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - zieleL ”ubliczna urządzona w formie parku, z mowliwo`cią lokalizacji `ciewek s”a-

cerowych, obiektów maJej architektury oraz tarasów rekreacyjnych, zajmujących ”owierzchnię 
nie większą, niw 10% ”owierzchni terenu, 

b) dopuszczalne - ”od zabudowę usJugową gastronomiczną; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się ”ozostawienie istniejącej chronionej zieleni z dopuszczeniem wprowadzenia nowych 

gatunków ro`lin charakterystycznych dla obszaru doliny rzeki, w tym drzew li`ciastych, takich jak 

li”a, wiąz, klon, 

b) drzewa owocowe ”rzeznacza się do usunięcia, 
c) lokalizacja urządzeL infrastruktury technicznej, o`wietlenia terenu, `ciewek s”acerowych i maJej 

architektury nie mowe kolidować z istniejącym, chronionym i projektowanym zadrzewieniem, 

d) istniejący zbiornik retencyjny ”rzeznacza się do likwidacji, od”rowadzenie wód o”adowych do 
planowanego zbiornika retencyjnego oznaczonego symbolem 5WS przez system se”aratorów 
zlokalizowanych na terenie 7IT/ZP, 

e) okre`lona na rysunku ”lanu linia zabudowy nie dotyczy tarasów rekreacyjnych i komunikacyjnych, 

f) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 25% ”owierzchni dziaJki budowlanej, nie wliczając ta-

rasów na terenie, 
g) wysoko`ć zabudowy - jedna kondygnacja nadziemna, nie więcej niw 6,5 m; 

3) zasady i warunki dotyczące obsJugi komunikacyjnej oraz miejsc postojowych: 

a) dojazd - z ul. Sybiraków, 
b) do”uszcza się dojazd ”rzez teren 7ITłźP, 
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c) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, za wyjątkiem dziaJki budowlanej, o której 
mowa w punkcie 1 lit. b, na której nalewy za”ewnić co najmniej jedno miejsce postojowe na kaw-
de roz”oczęte 100 m2 ”owierzchni usJugowej, z dopuszczeniem zlokalizowania brakujących 
miejsc postojowych na terenie 7IT/ZP w odlegJo`ci nie większej niw 50 m od terenu 2ZP,U; 

4) zasady dotyczące obsJugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych - po terenie, a z terenu utwardzonego przezna-

czonego do ”oruszania się samochodów - do kanalizacji deszczowej miejskiej, 

b) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - do istniejącej sieci w ul. Sybiraków, 
c) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących sieci w ul. Sybiraków lub 4-go Marca, 

d) zaopatrzenie w cie”Jo - z istniejących sieci na obszarze oznaczonym symbolem 7 IT/ZP lub 

w oparciu o indywidualne uródJa cie”Ja, okre`lone w § 11 pkt 6 lit. b, c i d; 

5) zasady oraz warunki scalania i ”odziaJu na dziaJki budowlane - wielko`ć dziaJki budowlanej - nie 

mniejsza niw 800 m2, nie większa niw 1000 m2; 

6) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 80% ”owierzchni terenu elementarnego, 

b) teren znajduje się w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej, o której mowa w § 7 pkt 5, 

c) zachowuje się chronione gatunki drzew, do”uszcza się usuwanie drzew chorych lub zniszczonych 
oraz takich, które uniemowliwiają ”rawidJową wegetację gatunków ”owądanych na tym terenie. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ3 US, Uｬ o powierzchni 1,1844 ha, usta-

la się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - usJugi s”ortu, rekreacji i zieleni urządzonej, 
b) dopuszczalne - usJugi handlu, gastronomii, turystyki, 

c) dopuszczalne jako tymczasowe - usJugi rekreacji czynnej i rozrywki; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu - 6 m od granicy z terenem ulicy 

Ignacego Jana Paderewskiego i terenem oznaczonym symbolem 7IT/ZP oraz w odlegJo`ci 20 m 

od granicy terenu rzeki oznaczonego symbolem 5WS, 

b) powierzchnia zabudowy - nie większa niw 30% powierzchni terenu elementarnego, w tym dla obiek-

tów o przeznaczeniu dopuszczalnym - nie większa niw 12% powierzchni terenu elementarnego, 

c) wysoko`ć zabudowy - nie większa niw 2 kondygnacje nadziemne oraz nie większa niw 12 m, 

d) kąt nachylenia ”oJaci dachowych - nie większy niw 22%, ”rzy czym do”uszcza się inny s”adek 
”oJaci dachowych dla dominant, akcentów architektonicznych, `wietlików, na`wietli oraz dla 
obiektów lub ich czę`ci o ”rzekryciach ”owJokowych, 

e) powierzchnia terenu biologicznie czynna - nie mniejsza niw 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
f) co najmniej 60% ”owierzchni terenu biologicznie czynnej urządzić jako teren zieleni bez nasadzeL 

drzewami, 

g) do ”owierzchni terenu biologicznie czynnej nie wlicza się ”owierzchni ”Jyt awurowych; 
3) zasady i warunki dotyczące obsJugi komunikacyjnej oraz miejsc parkingowych: 

a) dojazd - z ul. Ignacego Jana Paderewskiego, z dopuszczeniem dojazdu z ul. Sybiraków ”rzez te-

ren 7 IT/ZP, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia miejsc postojowych dla samochodów osobowych zgodnie z § 11 pkt 7 

lit. a, 

c) zabrania się sytuowania budynków, o których mowa w § 6 pkt 8; 

4) zasady dotyczące obsJugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych - po terenie, a z terenu utwardzonego, przezna-

czonego do ”oruszania się samochodów - do kanalizacji deszczowej miejskiej, 

b) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - do istniejącej sieci w ul. Sybiraków, 

c) zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejących sieci w ul. Sybiraków lub ul. Ignacego Jana 

Paderewskiego, 

d) zaopatrzenie w cie”Jo - z istniejących sieci na obszarze oznaczonym symbolem 7 IT/ZP lub 

w oparciu o indywidualne uródJa cie”Ja, okre`lone w § 11 pkt 6 lit. b, c i d, 

e) do”uszcza się lokalizacje ogólnodostę”nych ”ieszych ciągów s”acerowych o ”owierzchni nie więk-

szej niw 10% ”owierzchni terenu elementarnego; 
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5) zasady oraz warunki scalania i ”odziaJu na dziaJki budowlane: 
a) wielko`ć dziaJki budowlanej - nie mniejsza niw 5000 m2, 

b) kąt ”oJowenia granicy nowo wydzielanych dziaJek w stosunku do pasa drogowego ul. Ignacego 

Jana Paderewskiego ustala się w przedziale od 80o do 90o; 

6) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niw 60% powierzchni terenu elementarnego, 

b) teren znajduje się w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej, o której mowa w § 7 

pkt 5. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ4WSｬo powierzchni 0,1720 ha oraz 

ｭ6WSｬ o powierzchni 0,0859 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - wody `ródlądowe ”owierzchniowe, rzeka Śzierwęcinka; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się równe formy umocnieL brzegów rzeki z wykluczeniem szczelnych `cian betonowych, 

b) do”uszcza się lokalizację infrastruktury technicznej nie kolidującej z rzeką; 
3) zasady i warunki dotyczące obsJugi komunikacyjnej - z ”rojektowanych ciągów s”acerowych na ”rzy-

legających do rzeki terenach elementarnych, z terenów znajdujących się ”oza obszarem planu oraz 

z ul. 4 Marca; 

4) zasady dotyczące obsJugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej - do”uszcza się od”rowadzenie 
wód o”adowych ”o”rzez se”aratory zanieczyszczeL; 

5) zasady oraz warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci - zgodnie w liniami rozgraniczającymi teren na 

rysunku planu; 

6) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zachować istniejąca ro`linno`ć ”rzybrzegową, o ile nie koliduje z wymaganymi umocnieniami lub 

pracami związanymi z utworzeniem zbiornika na rzece, 

b) teren znajduje się w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej, o której mowa w § 7 

pkt 5 oraz w obszarze bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, o którym mowa w § 10 ust. 2. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ5WSｬ, o powierzchni 5,990 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - wody `ródlądowe ”owierzchniowe, rzeka Śzierwęcinka w formie rozle-

wiska stanowiącego zbiornik retencyjny z mowliwo`cią wykorzystywania na cele rekreacji czynnej 
i biernej wraz z otaczającym terenem zieleni i projektowanych obwaJowaL obsadzonych ro`linno`cią; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) rzeka w formie rozlewiska, stanowiącego zbiornik retencyjny, jako element systemu zabezpiecza-

jącego ”rzed ”owodziami zlewnię jeziora Jamno, 

b) do”uszcza się równe formy umocnieL brzegów, 
c) do”uszcza się lokalizację ”omostów, tarasów rekreacyjnych i `ciewek s”acerowych, ”oJączonych 

z ”rzylegJymi terenami, w tym z terenem 3US, 

d) do”uszcza się lokalizację uzbrojenia technicznego nie kolidującego z rzeką, 
e) do”uszcza się lokalizację urządzeL hydrotechnicznych, ”iętrzących wodę, 
f) obwaJowania obsadzić zielenią o zrównicowanych formach i wysoko`ciach, 
g) oznaczona na rysunku linia brzegu dla zbiornika jest linią orientacyjną; 

3) zasady i warunki dotyczące obsJugi komunikacyjnej - z projektowanych i istniejących ciągów komuni-

kacyjnych znajdujących się na sąsiednich terenach; 
4) zasady dotyczące obsJugi terenu w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) do”uszcza się o`wietlenie terenu, 
b) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych z terenu utwardzonego do zbiornika poprzez sepa-

ratory zanieczyszczeL; 
5) zasady oraz warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) zgodnie w liniami rozgraniczającymi teren elementarny na rysunku planu, 

b) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane; 
6) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) teren znajduje się w strefie ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej, o której mowa w § 7 

pkt 5 oraz w obszarze bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią, o którym mowa w § 10 ust. 2, 

b) dopuszcza się usunięcie drzew kolidujących z planowanym zbiornikiem, 

c) brzegi, poza lokalizowanymi pomostami i tarasami, obsadzić zielenią skJadającą się z rodzimych 

gatunków ro`lin lądowych i wodnych. 
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§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ7IT/ZPｬ o powierzchni 1,0244 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie - urządzenia infrastruktury technicznej, komunikacji z towarzyszącą zielenią niską i wysoką; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeL kubaturowych nie związanych z przeznaczeniem podstawowym, 

b) za”ewnić doj`cie i dojazd do sieci i urządzeL, 
c) zieleL wysoka - drzewa li`ciaste nie kolidujące z i sieciami infrastruktury technicznej, 

d) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niw 50%; 
3) zasady dotyczące infrastruktury technicznej i obsJugi komunikacyjnej: 

a) obsJuga komunikacyjna - z terenu ”rzylegającego ”asa drogowego ul. Sybiraków, 
b) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych - po terenie do gruntu, a z terenu utwardzonego 

przeznaczonego do poruszania się samochodów - do kanalizacji deszczowej, 

c) do”uszcza się lokalizację o`wietlenia terenu; 
4) zasady oraz warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 

a) zgodnie w liniami rozgraniczającymi teren elementarny na rysunku planu, 

b) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane; 
5) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - teren znajduje się w strefie ochrony 

”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej, o której mowa w § 7 pkt 5. 

§ 20. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ｭ8KDZｬ o powierzchni 0,10644 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: 

a) podstawowe - droga zbiorcza wraz z mostem z podporami ”oza linią brzegową wody oraz sieci 
uzbrojenia terenu, 

b) dopuszczalne - ”od urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsJugą drogi oraz tere-

nów ”rzylegJych do ”asa drogowego; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć między liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu - nie mniejsza niw 25 m, 

b) ”as drogowy dostosować do ”ozostaJych odcinków ulicy w zakresie ilo`ci ”asów ruchu, chodników, 
`ciewek rowerowych oraz obiektów infrastruktury technicznej; 

3) zasady obsJugi komunikacyjnej:  

obsJuga komunikacyjna - drogę wraz z mostem ”oJączyć z projektowanymi odcinkami poza terenem 

objętym planem; 

4) zasady oraz warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci: 
a) zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren elementarny na rysunku planu, 

b) zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki budowlane; 
5) zasady dotyczące infrastruktury technicznej: 

a) w pasie drogowym za”ewnić mowliwo`ć lokalizacji: 
ｦ sieci wodociągowe o minimalnej `rednicy Ø160, 
ｦ sieci kanalizacji sanitarnej o minimalnej `rednicy Ø 500, 
ｦ sieci kanalizacji deszczowej o minimalnej `rednicy Ø 300, 
ｦ sieci gazowe `rłc o minimalnej `rednicy Ø90, 
ｦ sieci energetyczne podziemne n/n oraz `rłn, 
ｦ sieć o`wietlenia ulicznego, 
ｦ sieci cie”Jownicze o minimalnej `rednicy 2x Ø 200, 
ｦ sieci telekomunikacyjne i inne nisko”rądowe, 

b) nakazuje się lokalizowanie sieci uzbrojenia terenu ”oza jezdnią, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

z wyJączeniem kanalizacji deszczowej; 

6) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - teren znajduje się w strefie ochrony 

”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej, o którym mowa w § 7 pkt 5. 

RozdziaJ 4 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 21. Okre`la się stawkę ”rocentową w wysoko`ci 15% wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ustale-

nia ”rzez Prezydenta Miasta Koszalina jednorazowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo 
uwytkownika wieczystego nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku z uchwaleniem planu. 
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§ 22. Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego ”rzyjętego uchwaJą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXVI/397/2005 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 52, poz. 1205). 

§ 23. Na obszarze objętym planem nie wystę”ują grunty rolne i le`ne, które wymagają zgody wJa-

`ciwego organu na zmianę ”rzeznaczenia gruntów rolnych lub le`nych na cele nierolnicze lub niele`neŁ 

§ 24. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta KoszalinaŁ 

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

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

jewództwa źachodnio”omorskiego 

 

Przewodniczący Rady: 
Tomasz Czuczak 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLIX/583/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 25 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLIX/583/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 25 marca 2010 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLIX/583/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 25 marca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIś O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

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

nym, Rada Miejska w Koszalinie stwierdza, we w ustalonym ustawowo terminie, w ramach procedury 

s”orządzania ”lanu miejscowego, do ”rojektu ”lanu nie w”JynęJy wadne uwagi, okre`lone w art. 17 pkt 11 

ustawy, które wymagaJyby rozstrzygnięciaŁ 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLIX/583/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 25 marca 2010 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIś O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRśSU INFRASTRUKTURY TśCHNICZNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO ZAŚAK WIASNYCH 
GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

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

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

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym planem obejmują: 

1) realizację zbiornika retencyjnego na rzece Śzierwęcince; 
2) realizację ”rojektowanej drogi zbiorczej z mostem nad rzeką Śzierwęcinką; 
3) realizację ”rojektowanych obiektów zao”atrzenia w wodę i ochrony ”rzeciw”owarowej; 

4) rozbiórkę, modernizację, rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej infrastruktury technicznej; 
5) modernizację i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla projektowanej zabudowy; 

6) realizację sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej SN, NN; 

7) realizację sieci gazowej `redniego ci`nienia z redukcją ci`nienia na obiektachŁ 

§ 2. Realizacja inwestycji - zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą Prawo budowlane, 
ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej 

i ustawą Prawo ochrony `rodowiskaŁ 

§ 3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej oraz cie”Ja 
realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

§ 4. 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, przy czym limity wydatków budwetowych na wieloletnie ”rogramy inwestycyjne będą ujęte 
kawdorazowo w budwecie gminy na kawdy rok; 

2) zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych finansowane będą ”rzez budwet miasta lub 

na podstawie porozumieL 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 odprowa-

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

o uchwalane ”rzez Radę Miejską wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych 
i kanalizacyjnych, ”rzez budwet miasta lub na podstawie umów z innymi podmiotami. 
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