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UCHWAIA NR XLVIII/561/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy SJowiaLskiej w Koszalinie. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związ—u 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, 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) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co nastę”u–e: 

§ 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXI/361/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 lutego 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w re–onie ulicy SJowiaLs—ie– w Koszalinie, stwierdza–ąc zgodno`ć ”ro–e—tu zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Koszalina, ”rzy–ętego uchwaJą Rady Mie–s—ie– w Koszalinie Nr XXXV/357/97 z dnia 

5 wrze`nia ń997 r. i zmienionego uchwaJą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXV/373/2005 z dnia 

28 kwietnia 2005 r., uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy-

–ętym uchwaJą Nr XV/152/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 ”audzierni—a 2ŃŃ7 r. w sprawie 

miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla obszaru ”oJowonego w Koszalinie pomiędzy 
ulicami: PowstaLców Wiel—o”ols—ich, Kra—usa i Wandy, GnieunieLs—ą, SarzyLs—ą, ŚziaJ—ową oraz tere-

nem linii kolejowej relacji Koszalin-BiaJogard, dla terenu ”rzy ul. SJowiaLs—ie–, o powierzchni 3,4826 ha, 

w za—resie rozszerzenia ”rzeznaczenia terenu oraz zmiany ”arametrów i ws—auni—ów —sztaJtowania zabudowyŁ 

§ 2. 1. W uchwale Nr XV/152/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 ”audzierni—a 2ŃŃ7 r. 

w sprawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla obszaru ”oJowonego w Koszalinie 

pomiędzy ulicami: PowstaLców Wiel—o”ols—ich, Kra—usa i Wandy, GnieunieLs—ą, SarzyLs—ą, ŚziaJ—ową 
oraz terenem linii kolejowej relacji Koszalin-BiaJogard (ŚzŁ Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 116, 

poz. 2Ń47), w”rowadza się nastę”u–ące zmiany: 

1) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ2. Teren infrastruktury technicznej i zabudowy produkcyjno-magazynowej o symbolu 67C/O/P/U 

o powierzchni 3,4826 ha 

1) Przeznaczenie terenu a) tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i infrastruktury technicznej 

- produkcja energii cieplnej, produkcji energii cieplej i elektrycznej, termiczne 

”rze—sztaJcanie od”adów z odzyskiem energii, 

 b) do”uszcza się tereny zabudowy usJugowe–, handlowe–, produkcyjno-

magazynowej; 

2) źasady —sztaJtowania 
zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

a) do”uszcza się rozbudowę i li—widac–ę istnie–ące– zabudowy oraz budowę 
nowych obie—tów, 
 b) maksymalna wyso—o`ć zabudowy, z wyJączeniem zabudowy usJugowe–, 
do 5 kondygnacji nadziemnych i do 40 m, przy czym nie dotyczy istnie–ących 
i noworealizowanych kominów, masztów i dominant architektonicznych, 

 c) maksymalna wyso—o`ć zabudowy usJugowe– do 5 kondygnacji i do 20 m, 

 d) dla obie—tów o wyso—o`ci równe– 50 m i wię—sze– obowiązu–e na—az 
zgJoszenia inwestyc–i do Szefostwa SJuwby Ruchu Lotniczego SiJ źbro–nych RP, 
 e) dachy ”Jas—ie, do”uszcza się inne dachy o geometrii wyni—a–ące– z 
potrzeb technologicznych i rozwiązaL archite—toniczno-konstrukcyjnych, 

 f) maksymalna powierzchnia zabudowy usJugowe– wynosi 6Ń% ”owierzchni 
dziaJ—i, 
 g) maksymalna ”owierzchnia zabudowy dla ”ozostaJych fun—c–i wynosi 85% 
”owierzchni dziaJ—i, 
 h) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

 i) zasada —sztaJtowania zabudowy o—re`lona w § 6 ust. 1 pkt 4 nie dotyczy 

przedmiotowego terenu; 
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3) Zasady scalania i ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

do”uszcza się ”odziaJy zgodnie z ustaleniami ogólnymi, przy czym minimalna 

”owierzchnia dziaJ—i wynosi 25Ń0 m2; 

4) źasady ochrony dóbr —ultury na terenie nie wystę”u–ą obszary i obiekty chronione; 

5) źasady ochrony `rodowis—a i 
przyrody 

 a) inwestyc–ę nalewy realizować zgodnie z przepisami odrębnym, 

 b) terenu nie dotyczą ustalenia ogólne § 8 pkt 3 i 5, 

 c) powierzchnia biologicznie czynna minimum 5% powierzchni terenu 

dziaJ—i, 
 d) nalewy w”rowadzić ”as zieleni izolacy–ne–, o wyso—ie– od”orno`ci na 
zanieczyszczenia, wzdJuw granic sąsiednich dziaJe— budowlanych; 

6) Ustalenia komunikacyjne a) ilo`ć miejsc parkingowych dla zabudowy produkcyjnej, magazynowej i 

infrastruktury technicznej - minimum 5 miejsc postojowych, 

 b) dla zabudowy usJugowe– minimum 10 miejsc postojowych na 1000 m2 

”owierzchni uwyt—owe– usJug, 
 c) obsJuga —omunikacyjna z ulicy KDZ 03 (SJowiaLs—a) oraz do”uszcza się 
obsJugę z ulicy KDL 11; 

7) Ustalenia w zakresie 

infrastruktury technicznej 

a) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię ele—tryczną i telekomuni—ac–ę oraz 
od”rowadzanie `cie—ów, wód o”adowych i rozto”owych nalewy realizować 
w oparciu o istnie–ące i ”ro–e—towane sieci inwyniery–ne uzbro–enia terenu, 
 b) wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do miejskiej sieci 

—analizac–i deszczowe– nalewy oczy`cić, ”o”rzez osadni—i ”ias—owe i 
separatory substancji ropopochodnych, do parametrów o—re`lonych 
przepisami odrębnymi, 

 c) do”uszcza się zasilanie w energię ele—tryczną z wJasne– stac–i 
transformatorowej, 

 d) do”uszcza się dodat—owo inne rodza–e ”aliw, niw wymienione w § 10 

ust. 8 pkt 1, 

 e) do”uszcza się budowę sieci gazowe– ”rzesyJowe– wyso—iego ci`nienia, 
 f) nalewy zlo—alizować studnię awary–ną zgodnie z ustaleniami § 10 ust. 1 

pkt 4. 

ｭ 
2) w rysunku planu, w granicach obszaru ob–ętego zmianą ”lanu, zaJączni— nr 1 do ninie–sze– uchwaJy 

zastę”u–e rysune— ”lanu stanowiący zaJączni— nr 1 do uchwaJy Nr XV/152/2007 (ark.7, 11). 

2. W granicach zmiany ”lanu obowiązu–ą ”ozostaJe ustalenia te—stu ”lanu ”rzy–ętego uchwaJą 
Nr XV/152/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 ”audzierni—a 2ŃŃ7 r. w sprawie miejscowego 

”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla obszaru ”oJowonego w Koszalinie pomiędzy ulicami: Po-

wstaLców Wiel—o”ols—ich, Kra—usa i Wandy, GnieunieLs—ą, SarzyLs—ą, ŚziaJ—ową oraz terenem linii kole-

jowej relacji Koszalin-BiaJogardŁ 

§ 3. źaJączni—ami do uchwaJy, stanowiącymi –e– integralną czę`ć, są: 

1) zaJączni— nr 1 ｧ rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 

1:1000; 

2) zaJączni— nr 2 - wyrys ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego mia-

sta Koszalina; 

3) zaJączni— nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

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

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

§ 4. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta KoszalinaŁ 

§ 5. 1. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 

Wo–ewództwa źachodnio”omorskiego. 

2. UchwaJa ”odlega ”ubli—ac–i na stronie internetowe– Urzędu Mie–s—iego w Koszalinie. 

 

Przewodniczący Rady: 
Tomasz Czuczak 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLVIII/561/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLVIII/561/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 25 lutego 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLVIII/561/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 25 lutego 2010 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 Koszalinie, ”o za”oznaniu się z wykazem uwag wniesionych do projektu zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w re–onie ulicy SJowiaLs—ie–, stanowiącym inte-

gralną czę`ć do—umentacji formalno-”rawne– ”rac ”lanistycznych, nie uwzględnia uwag, —tóre nie zostaJy 
uwzględnione ”rzez Prezydenta Miasta KoszalinŁ 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLVIII/561/2010 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 25 lutego 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 Koszalinie stwierdza, iw zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu za-

gos”odarowania ”rzestrzennego, nie wystę”u–e ”otrzeba realizac–i inwestyc–i z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre stanowią zadania wJasne gminy - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591). 
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UCHWAIA NR XXXVIII/419/10 

 RADY MIEJSKIEJ W STARGARŚźIś SźCźśCIKSKIM 

 z dnia 23 lutego 2010 r. 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy - Miasta 

Stargard SzczeciLski na lata 2010 - 2015. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lo-

—atorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, 

poz. 266, Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. 

Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13) uchwala się, co nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. UchwaJa dotyczy gos”odarowania mieszkaniowym zasobem miasta Stargard SzczeciLs—i 
w latach 2010 - 2Ńń5 oraz ws”óJ”racy ze Stargardz—im Towarzystwem Budownictwa S”oJecznego S”óJ-
—ą z o. o. w takim za—resie, –a—i ws”óJ”raca ta ma związe— z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem 

miasta Stargardu SzczeciLs—iegoŁ 

2. Ile—roć w uchwale jest mowa o: 

1) Mie`cie - nalewy ”rzez to rozumieć Gminę - Miasto Stargard SzczeciLs—i; 


