
 
UCHWAŁA NR XXI/291/16 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 21 czerwca 2016 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód 

dla terenu położonego pomiędzy ulicami Towarową i Obrońców Westerplatte 

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

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr LI/693/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 października 2010 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 

miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód, przyjętego uchwałą Nr XVIII/242/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 

18 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 47, poz. 1021) obejmującej teren położony pomię-

dzy ulicami Towarową a Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu, którego granice zostały określone na załączni-

ku graficznym nr 1 do powyższej uchwały, oraz po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg przyjętego uchwałą Rady Miasta Koło-

brzeg Nr XXXIV/446/13 z dnia 12 czerwca 2013 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami 

Towarową i Obrońców Westerplatte, zwany dalej planem, o powierzchni ok. 0,7260 ha, oznaczonego na ry-

sunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1 - rysunek planu opracowany w skali 1:1000; 

2) załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ko-

łobrzeg dla terenu objętego planem; 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

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

należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) obowiązujące linie zabudowy; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) obiekty do rozbiórki; 

6) lokalizacja ogólnodostępnego połączenia pieszo-jezdnego; 

7) oznaczenie literowe terenów elementarnych. 
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§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest użyte pojęcie lub określenie: 

1) wskaźnik intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej wszyst-

kich kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej; 

2) obowiązująca linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza 

się wznoszenie budynków, w której muszą być umieszczone lica ścian budynków do wysokości co naj-

mniej 16,5 m n.p.m. i na długości co najmniej 80% długości tych ścian; linia ta nie dotyczy wyłącznie na-

stępujących stałych elementów budynków: gzymsów i rur spustowych; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopusz-

cza się wznoszenie budynków; 

4) nowo wydzielona działka - należy przez to rozumieć działkę budowlaną powstałą w wyniku podziału, sca-

lenia albo scalenia i podziału istniejącej lub istniejących nieruchomości gruntowych lub działek gruntu; 

5) powierzchnia biologicznie czynna - należy przez to rozumieć część terenu elementarnego z nawierzchnią 

ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropo-

dachów z taką nawierzchnią, o powierzchni nie mniejszej niż 10,0 m², oraz wodę powierzchniową na tym 

terenie; 

6) powierzchnia zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez wszyst-

kie budynki zlokalizowane na jej powierzchni, wyznaczoną przez rzuty pionowe zewnętrznych nadziem-

nych krawędzi budynków na powierzchnię działki nie wliczając powierzchni następujących stałych elemen-

tów budynków: schody i rampy zewnętrzne, gzymsy, okapy czy rury spustowe; 

7) teren elementarny - należy przez to rozumieć wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi teren 

oznaczony symbolem literowym, któremu zostało przypisane przeznaczenie; 

8) usługi - należy przez to rozumieć działalność w zakresie: usług handlu, gastronomii, kultury fizycznej, 

ochrony zdrowia, wykonywania wolnych zawodów, usług bytowych, kultury, usług turystycznych z wyłą-

czeniem usług hotelarskich polegających na wynajmowaniu miejsc na ustawienie namiotów i przyczep sa-

mochodowych oraz usług drobnego, nieuciążliwego rzemiosła; 

9) wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć wymiar mierzony od najwyższego istniejącego poziomu 

terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku na poziom pierwszej kondygnacji nadziemnej, do naj-

wyżej położonego punktu przekrycia tego budynku lub przekrycia nadbudówek ponad dachem takich jak 

maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna, kotłownia, elementy klatek schodowych. 

2. Pojęcia i określenia użyte w uchwale, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie należy rozumieć zgod-

nie z obowiązującymi przepisami. 

§ 4. Ustala się przeznaczenie terenów elementarnych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczo-

nych symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 

- oznaczony symbolem przeznaczenia MW,U oraz teren zabudowy usług turystyki - oznaczony symbolem 

przeznaczenia UT. 

§ 5. Nakazuje się lokalizowanie zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabu-

dowy oznaczonymi na rysunku planu. Formowana zabudowa musi wytworzyć pierzeje ulic Towarowej 

i Obrońców Westerplatte co najmniej na odcinkach obowiązujących linii zabudowy. Na odcinkach tych pierzei 

nakazuje się sytuowanie budynków ścianami bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy grani-

cach działek. 

§ 6. Obszar objęty planem stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej. 

§ 7. Wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta obiekty i urządzenia, a w szczególności: 

obiekty obsługi technicznej, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej w tym: sieci i obiekty infrastruktury 

związanej z obronnością państwa i ochroną przeciwpowodziową, telekomunikacyjnej, stacje transformatorowe, 

przepompownie ścieków, urządzenia wodne i melioracji, zieleń urządzoną i izolacyjną, dojazdy, ciągi pieszo-

jezdne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe można realizować na obszarze całego planu w sposób niekolidujący 

z innymi ustaleniami planu i przepisami odrębnymi. 

§ 8. 1. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) wydzielenie działki budowlanej musi zapewniać: 

a) dostęp do drogi publicznej, 

b) możliwość realizacji miejsc parkingowych dla samochodów w ilości określonej w ustaleniach szczegó-

łowych, 
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c) możliwość wydzielenia miejsc właściwego gromadzenia odpadów, 

d) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie większy niż określony w usta-

leniach szczegółowych, 

e) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy i nie większy niż określony w ustaleniach szczegółowych, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki nie mniejszy niż określony 

w ustaleniach szczegółowych, 

g) możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej; 

2) określa się powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 2000 m²; 

3) nie określa się minimalnej szerokości frontów działek budowlanych; 

4) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego musi mie-

ścić się w przedziale od 70° do 90°. 

2. Ograniczenia wielkości wydzielanych działek nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia infrastruktury tech-

nicznej oraz wydzieleń w celach określonych przepisami odrębnymi. 

§ 9. 1. Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości: 

1) wydzielenie działki budowlanej musi zapewniać: 

a) dostęp do drogi publicznej, 

b) możliwość realizacji miejsc parkingowych dla samochodów w ilości określonej w § 22 pkt 2 lit. m, 

c) możliwość wydzielenia miejsc właściwego gromadzenia odpadów, 

d) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie większy niż określony w § 22 

pkt 2 lit. e, 

e) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy i nie większy niż określony w § 22 pkt 2 lit. d, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki nie mniejszy niż określony 

w § 22 pkt 2 lit. f, 

g) możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej; 

2) określa się powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 2000 m²; 

3) istniejące działki o powierzchni mniejszej niż określona w pkt 2, lub zmniejszone dla potrzeb wydzielenia 

lub poszerzenia dróg lub wydzielenia pod obiekty lub urządzenia infrastruktury technicznej uznaje się za 

zgodne z planem. 

2. Ograniczenia wielkości wydzielanych działek nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia infrastruktury tech-

nicznej oraz wydzieleń w celach określonych przepisami odrębnymi. 

§ 10. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem 

wykorzystania w sposób zgodny z dotychczasowym użytkowaniem. 

§ 11. Na terenie planu ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego dopuszczonych planem. 

§ 12. Na terenie planu zakazuje się lokalizacji działalności mogącej prowadzić do przekroczenia dopusz-

czalnych wielkości oddziaływania na środowisko przez wytwarzanie hałasu, wibracji, pól elektromagnetycz-

nych, zanieczyszczania powietrza czy gleby lub w znaczący sposób wpłynąć na jakość i zasoby wód leczni-

czych i solanek. 

§ 13. Teren objęty niniejszym planem znajduje się w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego, w któ-

rym obowiązują zasady ujęte w formie nakazów i zakazów zawarte w przepisach odrębnych. 

§ 14. 1. Teren objęty niniejszym planem znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas 

Nadmorski”, na którym obowiązują zasady ujęte w formie nakazów i zakazów zawarte w przepisach odrębnych. 

2. Zakazuje się prowadzenia inwestycji w sposób mogący spowodować naruszenie walorów krajobrazowych. 

§ 15. 1. Teren objęty niniejszym planem znajduje się w granicach strefy „B” pośredniej ochrony konserwa-

torskiej. 

2. Zakazuje się lokalizacji nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej. 

3. Na terenie elementarnym MW,U nakazuje się zróżnicowanie elewacji budynków od strony ulic Towaro-

wej i Obrońców Westerplatte formą architektoniczną odzwierciedlającą istniejącą, pokazaną na rysunku planu, 

parcelację, przy czym to zróżnicowanie nie może polegać wyłącznie na różnicach kolorystycznych. 
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§ 16. Obszar objęty planem znajduje się w granicach strefy B ochrony uzdrowiskowej, w którym obowiązu-

ją zasady ujęte w formie nakazów i zakazów zawarte w przepisach odrębnych. 

§ 17. Teren objęty niniejszym planem znajduje się w granicach terenu górniczego Kołobrzeg dla wód lecz-

niczych i borowin i obszaru górniczego Kołobrzeg II dla wód leczniczych, w którym obowiązują zasady ujęte 

w formie nakazów i zakazów zawarte w przepisach odrębnych. 

§ 18. Zakazuje się stosowania fundamentów naruszających zasoby i jakość wód leczniczych i solanek. 

§ 19. Na obszarze objętym planem nie przewiduje się modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infra-

struktury technicznej w zakresie należącym do zadań własnych gminy. 

§ 20. Dla indywidualnych rozwiązań infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia: 

1) zaopatrzenie w wodę: 

a) na cele socjalno-bytowe z istniejącej poza obszarem planu sieci wodociągowej, 

b) na cele przeciwpożarowe z istniejącej poza obszarem planu sieci wodociągowej poprzez hydranty uliczne; 

2) odprowadzenie ścieków komunalnych: poprzez znajdujący się poza obszarem planu system sieci kanaliza-

cyjnej grawitacyjnej i tłocznej do oczyszczalni ścieków w Korzystnie w gminie Kołobrzeg; 

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 

a) do znajdującej się poza obszarem planu sieci kanalizacji deszczowej, 

b) z terenów parkingów i dróg, w przypadkach wskazanych w przepisach odrębnych, obowiązuje oczysz-

czanie ścieków opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika, 

c) dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych nie wymagających oczyszczania do gromadzenia i użycia 

do nawadniania zieleni; 

4) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej poza obszarem planu sieci elektroenergetycz-

nej prowadzonej na poziomie średnich i niskich napięć siecią kablową; 

5) zaopatrzenie w gaz do celów bytowych, grzewczych, technologicznych ze znajdującej się poza obszarem 

planu sieci gazowej; 

6) zaopatrzenie w ciepło z ciepłowni znajdującej się poza obszarem planu i/lub w oparciu o realizację lokal-

nych i indywidualnych źródeł ciepła realizowanych z zastosowaniem urządzeń wykorzystujących paliwa 

nie powodujące ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, dopuszcza się realizację systemów 

grzewczych wykorzystujących źródła odnawialne. 

§ 21. 1. Na terenie planu ustala się zakaz składowania odpadów, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwia-

nia odpadów. 

2. Na terenie planu nakazuje się zbieranie odpadów komunalnych i niebezpiecznych w sposób selektywny. 

3. Nakazuje się tymczasowe składowanie odpadów, przed ich wywozem na składowisko odpadów komu-

nalnych, w miejscu ich powstawania na obszarze terenu elementarnego. 

§ 22. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu MW,U o powierzchni ok. 

0,6309 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej z ogólnodostępnym połącze-

niem pieszo-jezdnym ulic Towarowej i Obrońców Westerplatte; 

2) zasady zagospodarowania: 

a) budynki mieszkaniowe wielorodzinne, usługowe, mieszkaniowo-usługowe, ogólnodostępne połączenie 

pieszo-jezdne ulic Towarowej i Obrońców Westerplatte, 

b) w parterach budynków, od strony leżących poza obszarem planu i przyległych do terenu elementarnego 

dróg publicznych ulic Towarowej i Obrońców Westerplatte, zakazuje się lokalizacji lokali mieszkalnych 

i garaży, 

c) linie zabudowy: obowiązujące i nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

d) wskaźnik intensywności zabudowy działki: nie mniejszy niż 3,0 i nie większy niż 6,0, 

e) powierzchnia zabudowy: nie większa niż 80% powierzchni działki budowlanej, 

f) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 5% powierzchni działki budowlanej, 

g) wysokość zabudowy z zastrzeżeniem pkt 2 lit. k: nie większa niż 20,0 m, przy czym na powierzchni nie 

większej niż 20% powierzchni realizowanej zabudowy dopuszcza się wysokość zabudowy nie większą 

niż 24,0 m, 
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h) dachy wielospadowe o pochyleniu połaci dachowych od 35º do 45º, dopuszcza się dachy płaskie, przy 

czym na budynkach wyższych niż 13,5 m na powierzchni nie większej niż 30% powierzchni zabudowy 

tymi budynkami, oraz dachy o niekonwencjonalnym kształcie, 

i) rodzaj pokrycia dachów wielospadowych i o niekonwencjonalnym kształcie: dachówka w odcieniach 

czerwieni, brązów i szarości, blacha cynkowo-tytanowa w kolorze naturalnym i antracytowym, blacha 

miedziana w kolorze naturalnym, 

j) dopuszcza się stosowanie w dachach lukarn, okien połaciowych i świetlików, 

k) w pasie zabudowy pierzejowej, od strony ulic Towarowej i Obrońców Westerplatte, o szerokości 3,0 m 

od ustalonych obowiązujących linii zabudowy w głąb terenu elementarnego: 

- wszystkie elementy budynku nie mogą przekraczać płaszczyzn umownego dachu stromego o kącie 

nachylenia 80º wyprowadzonego w obowiązującej linii zabudowy na wysokości maksymalnej 13,5 m, 

- dachy płaskie, 

l) zakazuje się lokalizacji reklam, za wyjątkiem szyldów wyłącznie informujących o prowadzonej w bu-

dynku działalności, zlokalizowanych w pasie przyziemia elewacji budynku do wysokości 4,0 m lub po-

nad dachem budynku, w formie neonów i tablic, w tym podświetlanych, 

m) przy budowie, rozbudowie lub nadbudowie budynków, należy zrealizować miejsca do parkowania za-

pewniające obsługę terenu i ruch dojazdowy, w ilości liczonej jako suma odpowiednio dla budowy, roz-

budowy lub nadbudowy: 

- nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na każdą jednostkę mieszkalną, 

- 1 ogólnodostępne miejsce postojowe na każde 200 m²
 
powierzchni usług po wyłączeniu powierzchni 

jednostek mieszkalnych, 

- należy zapewnić minimum 3 ogólnodostępne miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie po-

jazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, 

n) miejsca do parkowania należy zrealizować na terenie elementarnym na jego powierzchni i/lub w garażu, 

w tym podziemnym, 

o) miejsca postojowe nie mogą tworzyć naziemnego parkingu o wielkości przekraczającej 50 stanowisk, 

p) nakazuje się wykonanie ogólnodostępnego połączenia pieszo-jezdnego ulic Towarowej i Obrońców We-

sterplatte, w miejscu wskazanym na rysunku planu, zrealizowanego w formie przejazdów bramnych 

w pierzejach zabudowy ulic Towarowej i Obrońców Westerplatte. Połączenie pieszo-jezdne musi za-

pewnić swobodny przejazd samochodów osobowych i uprzywilejowanych w obu kierunkach równocze-

śnie. Szerokość przejazdu nie mniejsza niż 7,0 m, wysokość przejazdu nie mniejsza niż 4,5 m; 

3) obsługa komunikacyjna z leżących poza obszarem planu przyległych dróg publicznych gminnych oraz pro-

jektowanego ogólnodostępnego połączenia pieszo-jezdnego; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem teren elementarny został zaliczony do terenów mieszkaniowo-usługowych. 

§ 23. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu UT o powierzchni ok. 

0,0951 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: teren zabudowy usług turystycznych; 

2) zasady zagospodarowania: 

a) budynki hotelowe, pensjonatowe, wypoczynkowe, 

b) linie zabudowy: nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu, 

c) dla istniejącego budynku, w części budynku wykraczającej poza ustaloną linię zabudowy, dopuszcza się 

przebudowę i remonty, 

d) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicach z sąsiednimi działkami budowlanymi, 

e) wskaźnik intensywności zabudowy działki: nie mniejszy niż 1,5 i nie większy niż 3,5, 

f) powierzchnia zabudowy: do 50% powierzchni terenu działki, 

g) powierzchnia biologicznie czynna: 0%, 

h) wysokość zabudowy: nie większa niż 20,0 m, 

i) dachy płaskie, 

j) zakazuje się lokalizacji reklam, za wyjątkiem szyldów wyłącznie informujących o prowadzonej w bu-

dynku działalności, zlokalizowanych wyłącznie w pasie przyziemia elewacji budynków w formie neo-

nów i tablic, w tym podświetlanych, o powierzchni mierzonej w obrysie zewnętrznym nie większej niż 

3,0 m²
 
na jednym budynku, 
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k) dla terenu elementarnego należy zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania, w tym 1 miejsce do par-

kowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 

3) obsługa komunikacyjna z leżących poza obszarem planu przyległych dróg publicznych gminnych; 

4) w zakresie ochrony przed hałasem teren elementarny został zaliczony do terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 

§ 24. Ustala się stawki służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla 

terenów elementarnych oznaczonych symbolami terenu MW,U i UT w wysokości: 30%. 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Ryszard Szufel 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 6 – Poz. 2954



Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 7 – Poz. 2954

file://e-dziennik-1/eRedakcja_Repozytorium/8dadfc2f-9aa0-4f78-ba35-5a3aa27d4be5.pdf


 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 2954



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/291/16 

Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia 21 czerwca 2016 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) rozstrzyga się, co następuje: 

Po zapoznaniu się z listą nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg uwag wniesionych do wy-

łożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położo-

nego pomiędzy ulicami Towarową i Obrońców Westerplatte, podtrzymuje się rozstrzygnięcie Prezydenta Mia-

sta Kołobrzeg. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/291/16 

Rady Miasta Kołobrzeg 

z dnia 21 czerwca 2016 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) rozstrzyga się, co następuje: 

W związku z brakiem na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 

miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami Towarową i Obrońców We-

sterplatte inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej służącej zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkań-

ców stanowiących zadania własne gminy, nie rozstrzyga się o sposobie ich realizacji oraz zasadach ich finan-

sowania. 
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