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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XIV/159/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

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

strzennym, Rada Miejska w Koszalinie, po za”oznaniu się z uwagami wniesionymi do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭGnieunieLska - 4 Marcaｬ w Koszalinie, ujętymi w  przed-

stawionym wykazie stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych, 

nie uwzględnia uwag, które nie zostaJy uwzględnione ”rzez Prezydenta Miasta KoszalinaŁ 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XIV/159/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 

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

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

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym ”lanem obejmują realizację, w tym 

budowę i modernizację, oraz rozbiórkę sieci infrastruktury technicznej. 

2Ł 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, ”rzy czym limity wydatków budwetowych na wieloletnie ”rogramy inwestycyjne będą ujęte 
kawdorazowo w budwecie gminy na kawdy kolejny rok; 

2) zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych finansowane będą ”rzez budwet miasta lub 
na ”odstawie ”orozumieL 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 odprowadzaniu 

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

lane przez Radę Miejską wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanaliza-

cyjnych, ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie umów z innymi podmiotami, 

4) zadania w zakresie budowy ”ozostaJych sieci, w tym sieci energetycznych i gazowych, realizowane 

i finansowane będą zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 
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UCHWAIA NR XIV/160/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 22 wrze`nia 2Ń11 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu ｭWJadysJawa IV - GdaLskaｬ w Koszalinie. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku 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 i Nr 141, poz. 1492; 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 

i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
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Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, 

poz. 901) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LX/715/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 ”audziernika 2010 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 
terenu ｭWJadysJawa IV - GdaLskaｬ w Koszalinie, dla terenu między ulicami: Tradycji i Oskara Langego 

w Koszalinie, stwierdzając zgodno`ć ”rojektu zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Koszali-
na, ”rzyjętego uchwaJą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr LVII/666/2010 z dnia 7 wrze`nia 2010 r., uchwala 

się zmianę miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ｭWJadysJawa IV - GdaLskaｬ 

w Koszalinie, ”rzyjętego uchwaJą Nr XXXI/500/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 

2005 r., zmienionego uchwaJą Nr XLV/539/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2009 r. 

2Ł Obszar objęty zmianą ”lanu wynosi 1,0691 ha. 

§ 2. W uchwale Nr XXXI/500/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭWJadysJawa IV - GdaLskaｬ w Koszalinie 

(Śziennik Urzędowy Województwa źachodnio”omorskiego z 2006 r. Nr 27, poz. 465 oraz z 2010 r. 

Nr 14, poz. 301) w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

1) w § 27: 

a) w ust. 3 skre`la się oznaczenie: ｭ12.16 MW,U o powierzchni 0,51 ha,ｬ; 
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

ｭ3a. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 12.16aMW,U o po-

wierzchni 0,5927 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) funkcja uzu”eJniająca - usJugi w ”oJączeniu z zabudową mieszkaniową, 
3) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 
a) usJugi nalewy realizować w najniwszej kondygnacji nadziemnej, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

c) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy w obrębie terenu funkcjonalnego - 1.6, 

d) maksymalny wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy w stosunku do ”owierzchni dziaJki budow-

lanej - 0.45, 

e) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 17 m, 

f) maksymalna ilo`ć nadziemnych kondygnacji zabudowy - 5, 

g) dach ”Jaski o kacie nachylenia do 22°, 

h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu funkcjonalnego - 25%, 

i) do”uszcza się grodzenie terenu wyJącznie na granicy z terenami funkcjonalnymi 12.25aU i 12.42aE, 

j) zakazuje się lokalizacji wolnostojących garawy i budynków gos”odarczych; 
4) ”odziaJ na dziaJki budowlane zgodnie z ustaleniami ogólnymi, ”rzy zachowaniu minimalnej ”owierzchni 

2000 m²; 
5) wskauniki ”arkingowe: 

a) dla funkcji mieszkaniowej minimum 1 stanowisko ”ostojowe dla samochodów osobowych na jeden 
lokal mieszkalny, 

b) dla funkcji usJugowej minimum 3 stanowiska ”ostojowe dla samochodów osobowych na kawde 
roz”oczęte 100 m² ”owierzchni s”rzedawy; 

6) obsJuga komunikacyjna - z ”rzylegJych dróg ”ublicznych; 
7) obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymiŁｬ; 
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

ｭ8. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 12.25aU o po-

wierzchni 0,2204 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) funkcja podstawowa - usJugi, w szczególno`ci handlu; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) zakazuje się lokalizacji wolnostojących garawy i budynków gos”odarczych, 
c) maksymalny wskaunik intensywno`ci zabudowy w obrębie terenu funkcjonalnego - 2,0, 

d) maksymalny wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaJki budow-

lanej - 0.65, 

e) maksymalna wysoko`ć zabudowy - 15 m, 

f) maksymalna ilo`ć nadziemnych kondygnacji zabudowy usJugowej - 4, 

g) minimalna ilo`ć nadziemnych kondygnacji zabudowy usJugowej - 2, 
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h) geometria dachu - czterospadowy o spadkach 25° - 40°; na”rzeciwlegJe ”oJacie dachu muszą ”o-

siadać takie same kąty nachylenia, ukJad gJównych kalenic - równolegJy do drogi ”ublicznej ozna-

czonej symbolem 010KDZ, 

i) elewacje frontowe budynków nalewy realizować od strony drogi ”ublicznej oznaczonej symbolem 
0132 KDD, 

j) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej - 5%, 

k) do”uszcza się grodzenie terenu wyJącznie na granicy z terenem funkcjonalnym 12.16aMW,U; 

3) ”odziaJ na dziaJki budowlane zgodnie z ustaleniami ogólnymi, ”rzy zachowaniu minimalnej po-

wierzchni 1000 m²; 
4) wskauniki ”arkingowe minimum 3 stanowiska ”ostojowe dla samochodów osobowych na kawde 

roz”oczęte 100 m² ”owierzchni s”rzedawy; 
5) obsJuga komunikacyjna - z ”rzylegJych dróg ”ublicznych oraz terenu 12Ł30aźP,KP; 
6) obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymiŁｬ; 
d) w ust. 12 skre`la się oznaczenie: ｭ12.30 ZI o powierzchni 0,10 ha,ｬ; 
e) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu: 

ｭ12a. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 12.30aZP,KP o po-

wierzchni 0,2460 ha obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) funkcja podstawowa - teren zieleni urządzonej oraz ”arking ogólnodostę”ny dla samochodów oso-

bowych; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ”owierzchnia ”arkingu Jącznie z komunikacją maksymalnie do 40% ”owierzchni terenu, 
b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 30% powierzchni terenu, 

c) ”as szeroko`ci 7 m wzdJuw terenu 010KŚź zagos”odarować jako ciąg ”ieszo-rowerowy, 

d) do”uszcza się zagos”odarowanie terenu obiektami maJej architektury, 
e) zakaz grodzenia terenu, 

f) zakazuje się w”rowadzania urządzeL i obiektów tymczasowych; 
3) ”odziaJ na dziaJki zgodnie z warunkami ogólnymi, ”rzy zachowaniu minimalnej ”owierzchni dziaJki 

850 m² i szeroko`ci frontu dziaJki minimalnie 80 m. 

4) obsJuga komunikacyjna - z ”rzylegJych dróg ”ublicznych oraz terenu 12Ł25aU; 
5) obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymi, ”rzy czym: 
a) zagos”odarowanie terenu nalewy realizować w s”osób nie kolidujący z sieciami podziemnymi, 

b) sieci nalewy realizować w ciągu komunikacji ”ieszo-rowerowej, o którym mowa w pkt 2 lit. c.ｬ; 
f) w ust. 15 skre`la się oznaczenie: ｭ12.42 E o powierzchni 0,01 ha,ｬ; 
g) po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu: 

ｭ15a. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 12.42aE o po-

wierzchni 0,01 ha, obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
1) funkcja podstawowa - stacja transformatorowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) zakaz wprowadzania obiektów nie związanych z przeznaczeniem terenu, 

b) maksymalna wysoko`ć obiektów - 4 m, 

c) teren ”owinien być utwardzony w s”osób umowliwiający dojazdy i doj`cia, 
d) obsJuga komunikacyjna - z ”rzylegJej drogi ”ublicznej, 
e) obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami ogólnymiŁｬ; 

2) w § 28 w ust. 6 skre`la się oznaczenie: ｭ0205 KXJ o powierzchni 0,09 ha,ｬ; 
3) w rysunku planu, w granicach obszaru objętego zmianą ”lanu, zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy 

zastę”uje rysunek ”lanu stanowiący zaJącznik nr 1 do uchwaJy Nr XXXI/500/2005 Rady Miejskiej 

w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2005 r. 

§ 3. źaJącznikami do uchwaJy, stanowiącymi jej integralną czę`ć, są: 

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

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 wniesionych do projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

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

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 
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§ 4. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

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

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

jewództwa źachodnio”omorskiegoŁ 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie  

 

WJadysJaw Husejko 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XIV/160/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 123 ｦ 16488 ｦ Poz. 2225 

 

ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XIV/160/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XIV/160/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

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

strzennym Rada Miejska w Koszalinie stwierdza, iw w ustalonym terminie, w ramach procedury sporzą-
dzania ”lanu miejscowego, do ”rojektu zmiany ”lanu nie w”JynęJy wadne uwagi, okre`lone w art. 17 

pkt 11, które wymagaJyby rozstrzygnięciaŁ 

 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XIV/160/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 22 wrze`nia 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 

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

przestrzennym Rada Miejska w Koszalinie stwierdza, iw zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, nie wystę”uje ”otrzeba realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które stanowią zadania wJasne gminy - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnymŁ 
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