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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XI/119/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 

do projektu zmiany planu miejscowego 

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

strzennym Rada Miejska w Koszalinie nie uwzględnia uwagi wniesionej do ”rojektu zmiany miejscowego 

”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego _ródmie`cia Koszalina, ujętej w przedstawionym wykazie sta-

nowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych i nie uwzględnionej ”rzez 
Prezydenta Miasta Koszalina. 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XI/119/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 21 czerwca 2011 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, we zmiana miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-

strzennego _ródmie`cia Koszalina, w zakresie zmiany ustaleL dotyczących zao”atrzenia w cie”Jo, nie 
powoduje potrzeby realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które stanowią zadania wJa-

sne gminy - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymŁ 
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UCHWAIA NR XI/121/2011  

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego między 
ulicami MarszaJka Józefa PiJsudskiego, Tytusa ChaJubiLskiego i Le`ną oraz lasem 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 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, Nr 130. poz. 871, 

Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, 

co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LVII/668/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 7 wrze`nia 2010 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego 

w obszarze zawartym między ulicami: źwycięstwa, MarszaJka Józefa PiJsudskiego, lasem i osiedlem Roko-

sowo PóJnoc w Koszalinie, po stwierdzeniu zgodno`ci ”rojektu ”lanu z ustaleniami Studium uwarunkowaL 

i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Koszalina ”rzyjętego uchwaJą Nr LVII/666/2010 Rady 

Miejskiej w Koszalinie z dnia 7 wrze`nia 2010 r., uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowania prze-
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strzennego obszaru zawartego między ulicami MarszaJka Józefa PiJsudskiego, Tytusa ChaJubiLskiego 

i Le`ną oraz lasem w Koszalinie, zwany dalej ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 10,7044 ha, którego granice zaznaczono na rysunku, stanowią-
cym zaJącznik nr 1 do uchwaJy. 

3Ł Przedmiotem ”lanu są tereny usJug zdrowia, o`wiaty, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zie-

leni publicznej, komunikacji i infrastruktury. 

4Ł Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 - rysunek 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 realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania; 

4) zaJącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu. 

§ 2. 1Ł Tekst ”lanu skJada się z: 

1) ustaleL wstę”nych, zawartych w rozdziale 1; 

2) ustaleL ogólnych, zawartych w rozdziale 2; 

3) ustaleL szczegóJowych dla wyznaczonych w ”lanie terenów elementarnych, zawartych w rozdziale 3; 

4) ”rze”isów koLcowych, zawartych w rozdziale 4. 

2. Dla terenu elementarnego mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleL, o ile ustalenia szczegóJo-

we nie stanowią inaczej. 

§ 3. Śla terenów elementarnych 1 UZ, 2 U i 3 MWłU, okre`lono ustalenia szczegóJowe w nastę”ują-
cej kolejno`ci: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy; 

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

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

5) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci; 
6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych; 

7) zasady obsJugi inwynieryjnej. 

§ 4. Ilekroć w przepisach planu jest mowa o: 

1) terenie elementarnym - nalewy ”rzez to rozumieć teren wydzielony linią rozgraniczającą, o okre`lonym 
przeznaczeniu podstawowym, oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem cyfrowo-literowym, 

dla którego sformuJowano za”isy ustaleL szczegóJowych; 

2) linii rozgraniczającej - nalewy ”rzez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o równym ”rzeznaczeniu lub 

równych zasadach zagos”odarowania ustalonych w planie; 

3) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie, którego udziaJ w zagospoda-

rowaniu dziaJki budowlanej nie mowe być mniejszy niw 70% jej ”owierzchni; 
4) ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie, którego udziaJ w zagospoda-

rowaniu dziaJki budowlanej nie mowe być większy niw 30% jej ”owierzchni; 
5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię, która ogranicza obszar sytuowania 

budynków, ”rzy czym nie dotyczy ona: 

a) oka”ów i gzymsów wysuniętych ”oza tę linię na odlegJo`ć nie większą niw 0,8 m, 

b) balkonów, loggi, tarasów, daszków bez ”od”ór, studzienek do`wietlających ”iwnice, schodów 
zewnętrznych, ”ochylni i ram” wysuniętych ”oza tę linię na odlegJo`ć nie większą niw 1,5 m, 

c) ”ochylni dla osób nie”eJnos”rawnych, 

d) warstwy izolacji cieplnej i warstwy ją osJaniającej w zabudowie istniejącej; 
6) wysoko`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć mierzoną od najwywej ”oJowonego terenu 

bez”o`rednio ”rzylegJego do obiektu budowlanego do górnej krawędzi ”oziomej ”rzegrody zewnętrz-
nej obiektu, nie będącej `cianą szczytową ”oddasza, ”rzy czym do wysoko`ci obiektu nie wlicza się 
kominów, masztów, `cian zewnętrznych maszynowni duwigów, wentylatorni i innych ”omieszczeL 
technicznych usytuowanych na najwywszej kondygnacji obiektu; 

7) wysoko`ci caJkowitej budynku - nalewy ”rzez to rozumieć wysoko`ć mierzoną od najwywej ”oJowonego 

terenu bez”o`rednio ”rzylegJego do budynku, do najwywej ”oJowonej krawędzi stro”odachu dla dachów 

”Jaskich lub najwywej ”oJowonej kalenicy dla ”ozostaJych dachów, wyJączając `wietliki i na`wietla. 
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8) powierzchni zabudowy budynku - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię rzutu ”oziomego budynku na 

dziaJce budowlanej, mierzoną ”o obrysie lica `cian zewnętrznych kondygnacji znajdujących się ”onad 
projektowanym poziomem terenu przy budynku z wyJączeniem wykuszy i nadwieszeL stanowiących 
zamkniętą kubaturę budynku, wystających na odlegJo`ć mniejszą niw 1,2 m ”oza lico `cian i znajdują-
cych się na wysoko`ci większej niw 2,5 m ponad terenem przy budynku. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne 

§ 5. Oznaczenia graficzne stanowiące ustalenia ”lanu: 

1) granica terenu objętego ”lanem; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

3) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
4) symbole literowe ”rzeznaczenia terenów; 
5) oznaczenie obiektów o warto`ciach zabytkowych i historycznych przeznaczonych do ochrony; 

6) granice strefy ｭBｬ ochrony ukJadów ”rzestrzennych; 
7) oznaczenie obiektów budowlanych ”rzeznaczonych do rozbiórkiŁ 

§ 6. Ustala się nastę”ujące symbole literowe dotyczące ”rzeznaczenia ”oszczególnych terenów ele-

mentarnych, okre`lonych na rysunku ”lanu oraz w tek`cie ”lanu: 

1) UZ - teren zabudowy usJugowej - zakJadu o”ieki zdrowotnej i obiektów z nim związanych; 
2) U - teren zabudowy usJugowej; 
3) MW/ U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zamieszkania zbiorowego; 

4) ZP - teren zieleni ”arkowej urządzonej; 
5) E - teren stacji transformatorowych; 

6) KDW - teren komunikacji, droga wewnętrzna; 
7) KDZ - teren komunikacji, czę`ć drogi zbiorczejŁ 

§ 7. 1Ł Śla terenów elementarnych ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe i stosownie do potrzeb prze-

znaczenie uzu”eJniająceŁ 

2Ł PoJowenie linii rozgraniczających tereny elementarne o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagos”odarowania znajdujących się ”oza liniami rozgraniczającymi istniejące dziaJki geodezyjne, nalewy 
ustalić ”o”rzez ”omiar z rysunku planu w osi grubo`ci tych linii. 

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

1) zachowanie budynków o warto`ciach zabytkowych oraz historycznych, okre`lonych w tek`cie ”lanu 

i oznaczonych na rysunku planu; 

2) likwidację zabudowy ”rowizorycznej i nietrwaJej, zdegradowanej technicznie i funkcjonalnie, okre`lonej 
w tek`cie ”lanu i oznaczonej na rysunku planu; 

3) zakazuje się lokalizowania ”arterowych garawy wolnostojących lub ich zes”oJów, o ile ustalenia szcze-

góJowe nie stanowią inaczej; 
4) urządzenia reklamowe lokalizowane na dziaJce mogą dotyczyć wyJącznie ”rowadzonej tam dziaJalno`ci; 
5) zakazuje się instalowania tablic i urządzeL reklamowych na: 

a) ogrodzeniach, 

b) terenie zieleni urządzonej ”arku, oznaczonej symbolem 4 ZP, 

c) budynkach o warto`ciach zabytkowych lub historycznych, przy czym zakaz nie dotyczy tablic in-

formacyjnych, szyldów i liternictwa ”od warunkiem nie ”rzesJaniania otworów okiennych i detali 

architektonicznych wystroju elewacji; 

6) urządzenia reklamowe lokalizowane na budynkach nalewy dostosować formą, stylem oraz ”ro”orcjami 
do kompozycji i detalu elewacji, ”rzy czym nie mogą zajmować więcej niw 5% ”owierzchni elewacji, 
na której są umieszczane oraz nie mogą ”rzesJaniać otworów okiennych; 

7) do”uszcza się lokalizację niezbędnych obiektów i urządzeL obsJugi technicznej na kawdym terenie 
elementarnym, w s”osób nie kolidujący z innymi ustaleniami ”lanu oraz ”rze”isami odrębnymiŁ 

§ 9. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz lokalizowania ”rzedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko, okre`lo-

nych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, o ile ustalenia szczegóJowe nie stanowią inaczej; 
2) nakaz segregacji od”adów staJych, wedJug gru” asortymentowych, w miejscu ich powstania, przy 

czym do”uszcza się ich tymczasowe skJadowanie na obszarze nieruchomo`ci ”rzed wywozem na 
skJadowisko od”adów komunalnych; 
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3) zachowanie istniejącej zieleni nie kolidującej z ”rzeznaczeniem ”odstawowym, utrzymanie skJadu 
gatunkowego zieleni i jej uzu”eJnienie o zieleL urządzoną o skJadzie gatunkowym charakterystycznym 
dla terenu, z wykluczeniem topoli; 

4) zakazuje się ”rzekraczania standardów jako`ci `rodowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony `ro-

dowiska ”oza granicami dziaJki, do której inwestor ”osiada tytuJ ”rawny. 

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1) obejmuje się ochroną budynki o warto`ciach zabytkowych lub historycznych, oznaczone na rysunku 
”lanu, dla których ustala się: 

a) utrzymanie, a w przypadku zniszczenia odtworzenie w historycznych liniach zabudowy gabary-

tów budynków, utrzymanie formy dachu, s”adków ”oJaci dachowych, w tym ukJadu kalenic oraz 
kompozycji i detali elewacji, wymiarów i ”odziaJów stolarki okiennej i drzwiowej, 

b) do”uszczenie izolacji cie”lnej `cian budynków ”od warunkiem zachowania lub odtworzenia istnie-

jących detali architektonicznych oraz ich gabarytów, wzajemnych ”ro”orcji i wymiarów, 

c) zakaz dobudowy balkonów, wykuszy i loggii, 

d) utrzymanie rodzaju zachowanych historycznych materiaJów budowlanych, w tym w szczególno`ci: 
”okrycia ”oJaci dachowych, tynków zewnętrznych, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

e) mowliwo`ć w”rowadzenia nowego, dodatkowego do`wietlenia ”omieszczeL ”oddasza w formie 

okien ”oJaciowych, 

f) utrzymanie oryginalnej kolorystyki elewacji na ”odstawie dostę”nych informacji konserwatorskich 

z nakazem gradacji kolorów wedJug zasady ｭtJo ciemniejsze, detal ja`niejszyｬ; 

2) do”uszcza się rozbiórkę budynku o warto`ci historycznej po stwierdzeniu na podstawie ekspertyzy 

technicznej nie”rzydatno`ci do dalszego uwytkowania, ”rzy czym ”rzed roz”oczęciem robót rozbiór-

kowych nalewy wykonać jego inwentaryzację ”omiarową oraz fotograficzną i ”rzekazać jeden egzem-

plarz do organu ochrony zabytków; 

3) w strefie ｭBｬ ochrony ukJadów ”rzestrzennych ustala się: 

a) dostosowanie nowej zabudowy do budynków o warto`ciach zabytkowych, zgodnie z warunkami 

okre`lonymi w ustaleniach szczegóJowych, 

b) utrzymanie zachowanych ukJadów zieleni wysokiej z konieczno`cią uzu”eJnienia ubytków, zakaz 
w”rowadzania zieleni wysokiej nie wynikającej z projektu zagospodarowania terenu. 

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

1) wyznacza się nastę”ujące tereny ”ubliczne: 

a) teren zakJadu o”ieki zdrowotnej, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem 1 UZ, 

b) teren zieleni urządzonej - parkowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 4 ZP; 

2) na terenach, o których mowa w pkt 1: 

a) zabrania się lokalizowania wolno stojących urządzeL reklamowych, 

b) do”uszcza się lokalizowanie obiektów maJej architektury. 

§ 12. Zasady i warunki scalania oraz ”odziaJu na dziaJki budowlane - okre`lają ustalenia szczegóJowe, 
”rzy czym ograniczenia wielko`ci dziaJek nie dotyczą wydzieleL ”od urządzenia infrastruktury technicznej, 
wydzieleL zgodnie z liniami rozgraniczającymi ”oszczególne tereny elementarne oraz wydzieleL w celach 

okre`lonych ”rze”isami odrębnymi. 

§ 13. 1Ł Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz od”rowadzenie `cieków bytowych 

i z terenów usJugowych, wód o”adowych i rozto”owych nalewy realizować w oparciu o istniejące 

i projektowane sieci uzbrojenia terenu, lokalizowane w ”rzylegJych do dziaJek budowlanych ”asach 
drogowych dróg ”ublicznych, ciągach komunikacyjnych, oraz zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi; 

2) ustalenia ”lanu nie ograniczają mowliwo`ci likwidacji, rozbudowy i modernizacji infrastruktury tech-

nicznej istniejącej, zastosowania rozwiązaL zamiennych i zastosowanie innych ”arametrów dla ”rojek-

towanej infrastruktury technicznej niw wskazane w ”lanie, ”od warunkiem za”ewnienia wJa`ciwej ob-

sJugi terenów zgodnie z pozostaJymi ustaleniami ”lanu; 
3) zaopatrzenie w wodę - z ogólnomiejskiego systemu wodociągowego; 
4) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych z terenów ”arkingów, dróg utwardzonych dla obsJugi 

komunikacji koJowej na terenie elementarnym - do kanalizacji deszczowej komunalnej, po uprzednim 

oczyszczeniu do ”arametrów okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
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5) od”rowadzenie `cieków sanitarnych - poprzez system kanalizacji w ukJadzie grawitacyjnym, grawita-

cyjno-ci`nieniowym do miejskich systemów kanalizacyjnych; 
6) obowiązek ”rzebudowy istniejącego systemu kanalizacji ogólnos”Jawnej ”o”rzez budowę kanalizacji 

deszczowej i wykorzystanie istniejących ”rzewodów kanalizacji ogólnos”Jawnej jako sanitarnej; 
7) do czasu realizacji rozdzielczego systemu od”rowadzania `cieków w ul. Le`nej, TŁ ChaJubiLskiego do 

ulicy JŁ PiJsudskiego, `cieki od”rowadzać do systemu kanalizacji ogólnos”Jawnej w tych ulicach; 

8) zaopatrzenie w cie”Jo - z miejskiej sieci cie”Jowniczej lub z indywidualnych, bezemisyjnych uródeJ 
cie”Ja, ”rzy czym do”uszcza się indywidualne kotJownie cŁoŁ oraz cŁwŁuŁ o”alane gazem lub ”aliwem 
”Jynnym o zawarto`ci siarki nie większej niw 0,2%; 

9) zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci ogólnomiejskiej; 
10) zaopatrzenie w gaz - z sieci ogólnomiejskiej; 
11) stosownie do ”otrzeb ”rzyjmuje się nastę”ujące rodzaje sieci infrastruktury technicznej: 

a) sieć wodociągowa o `rednicy 50÷150 mm, 
b) sieć kanalizacji sanitarnej o `rednicy 200÷300 mm, 
c) sieć kanalizacji deszczowej o `rednicy 300÷500 mm, 

d) sieć kanalizacji tJocznej o `rednicy 60÷150 mm, 
e) sieć gazowa `redniego ci`nienia o `rednicy 50÷150 mm, 
f) sieć cie”Jownicza `rednicy 2x 50÷150 mm, 
g) sieć elektroenergetyczna niskiego na”ięcia i `redniego na”ięcia, 
h) sieć o`wietleniowa, 
i) kanalizacja teletechniczna; 

12) obsJuga komunikacyjna - zgodnie z wymogami okre`lonymi w ustaleniach szczegóJowychŁ 

2Ł źasady ”owiązaL sieci infrastruktury technicznej i komunikacji z ukJadem zewnętrznym - tereny 

elementarne nalewy ”odJączyć ”o”rzez ”rzyJącza i instalacje zewnętrzne do istniejących lub ”rojektowa-

nych sieci uzbrojenia lokalizowanych w ”rzylegających do terenów ”asach drogowych. 

3. Zasady organizacji parkowania: 

1) realizacja nowego obiektu oraz rozbudowa istniejącego obiektu, a takwe zmiana s”osobu uwytkowania 
obiektu, ”owodująca ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych jest uwarunkowana za”ewnieniem od”owiedniej 
liczby stanowisk ”ostojowych dla istniejącej oraz ”rojektowanej zabudowy w granicach inwestycji, 

obliczonych na ”odstawie nastę”ujących minimalnych wskauników: 

a) dla zabudowy usJugowej o”ieki zdrowotnej: 
- 1 stanowisko na cztery Jówka sz”italne, 

- dodatkowo 0,4 stanowiska na 1 zatrudnionego, liczone w zaokrągleniu w górę do caJo`ci, 
b) dla zabudowy usJugowej handlowej - 1 stanowisko ”ostojowe na kawde roz”oczęte 50 m² ”o-

wierzchni s”rzedawowej, 
c) dla zabudowy obiektami zamieszkania zbiorowego - 1 stanowisko postojowe na 3 miejsca nocle-

gowe, 

d) dla gastronomii - 2 stanowiska na kawde roz”oczęte 15 m² ”owierzchni konsum”cyjnej, 
e) dla usJug o`wiaty - 0,4 stanowiska postojowego na 1 zatrudnionego, liczone w zaokrągleniu 

w górę do caJo`ci oraz 1 stanowisko na kawde 5 miejsc lekcyjnych w obiektach szkolnictwa wyw-
szego, 

f) dla zabudowy usJugowej innej, niw wymieniona ”od litŁ a÷e - 1 stanowisko postojowe na kawde 
roz”oczęte 50 m² ”owierzchni uwytkowej; 

2) dla lokali usJugowych o ”owierzchni uwytkowej do 50 m² zlokalizowanych w obiektach istniejących, 
ada”towanych do tych funkcji, nie wymaga się zabez”ieczenia miejsc ”ostojowych; 

3) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie, z dopuszcze-

niem lokalizacji stanowisk do zbilansowania w ”asie drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 6 KDW; 

dodatkowo nalewy za”ewnić miejsca ”ostojowe dla funkcji usJugowej, wyliczone zgodnie z niniejszym 

ustę”em. 

§ 14. Ustala się s”osoby i terminy tymczasowego zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania tere-

nu - do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ”rojektowaną funkcją do”uszcza się dotychczasowe 
uwytkowanie terenu i obiektów istniejących, ”rzeznaczonych do rozbiórki bez mowliwo`ci ich rozbudowy 

i nadbudowy. 

§ 15. 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; 
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2) za”ewnić mowliwo`ć wykonania systemów wykrywania i alarmowania oraz systemów wczesnego 
ostrzegania o zagroweniach, okre`lonych w ”rze”isach odrębnych. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 16. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 UZ o powierzchni 8,2043 ha 

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - usJugi ”ubliczne - obiekty zakJadu o”ieki zdrowotnej, 
b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - usJugi ws”omagające ”rzeznaczenie ”odstawowe, obsJuga trans-

”ortu medycznego, lądowisko dla heliko”terów, miejsca ”ostojowe dla samochodów; 
2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) miejsca ”ostojowe dla samochodów mowna realizować jako parkingi naziemne, podziemne, wie-

lopoziomowe oraz wbudowane, 

b) lokalizacja lądowiska dla heliko”terów - zgodna z ”rze”isami odrębnymi, 
c) usytuowanie ”rojektowanego budynku ”owinno wynikać z docelowej koncepcji zagospodarowa-

nia caJego terenu elementarnego, 

d) oznaczone na rysunku ”lanu obiekty ”rzeznacza się do rozbiórki bez mowliwo`ci ich rozbudowy, 
lub nadbudowy, 

e) wskaunik intensywno`ci zabudowy na terenie lub wydzielonym fragmencie terenu dla odrębnego 
uwytkownika terenu - nie większy niw 1,4, 

f) wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy budynkami w stosunku do powierzchni terenu ele-

mentarnego lub na wydzielonym fragmencie terenu dla odrębnego uwytkownika terenu - nie więk-

szy niw 0,35, 

g) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu terenu elementarnego - nie mniej niw 
30%, ”rzy czym nie mniej niw 90% ”owierzchni biologicznie czynnej zagos”odarować jako tereny 
zieleni urządzonej, 

h) wysoko`ć zabudowy o przeznaczeniu podstawowym - nie więcej niw 18 m i 5 kondygnacji nad-

ziemnych, a o przeznaczeniu uzu”eJniającym - nie więcej niw 12 m i 3 kondygnacje nadziemne, 

i) wysoko`ć caJkowita budynku o przeznaczeniu podstawowym - nie więcej niw 25 m, a budynku 

o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym - nie więcej niw 12, 

j) geometria dachów: 

- dla budynków sytuowanych w odlegJo`ci mniejszej niw 50 m od budynków o warto`ciach 
zabytkowych - dachy symetryczne, ksztaJtem nawiązujące do istniejących zabytkowych, 
o kącie nachylenia ”oJaci dachowych nie mniejszym niw 30 ｡, 

- dla budynków sytuowanych caJkowicie w odlegJo`ci większej niw 50 m od budynków o war-

to`ciach zabytkowych - do”uszcza się dachy ”Jaskie, 

k) ogrodzenia od strony ulic: 

- wysoko`ć ogrodzenia - nie większa niw 2 m, 

- cokóJ ogrodzenia - nie wywszy niw 80 cm od poziomu terenu, 

- sJu”ki ogrodzenia - otynkowane, zwieLczone cza”kami, 
- ”rzęsJa ogrodzenia - awurowe elementy metalowe o ukJadzie ”ionowym, 

l) ogrodzenia ”ozostaJe - zabrania się wykonywania ogrodzeL ”eJnych oraz awurowych z prefabry-

katów betonowych, lub z siatki ogrodzeniowej i siatki w ramach stalowych, przy czym dopusz-

cza się siatki stalowe ”anelowe zgrzewne lub s”awane; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) teren ”odlega ochronie `rodowiska ”rzed haJasem, jako teren sz”itala w mie`cie w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony `rodowiska, 

b) ”ozostaJe warunki - zgodnie z § 9; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren czę`ciowo ”oJowony w granicach obszaru ｭBｬ 
ochrony ukJadu ”rzestrzennego okre`lonego w studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Koszalina - zgodnie z § 10; 

5) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - zakazuje się ”odziaJu terenu elementarnego na dziaJki bu-

dowlane z zastrzeweniem mowliwo`ci wydzielenia dziaJek ”od niezbędne urządzenia infrastruktury 
technicznej; 

6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) obsJuga komunikacyjna - z ”rzylegJych ulic z dopuszczeniem dojazdu z drogi 6 KDW, 
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b) stanowiska ”ostojowe dla samochodów - w ilo`ci wynikającej ze wskauników ”arkingowych 
okre`lonych w § 13 ust. 3; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 

a) na terenie elementarnym za”ewnić dodatkowo wJasne ujęcia wody oraz wJasne uródJo energii 
elektrycznej i cie”lnej dla zasilania obiektów sz”italnych zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

b) ”ozostaJe warunki zgodnie z § 13 ust. 1 i 2. 

§ 17. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 U o powierzchni 1,8042 ha 

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - usJugi nauki, o`wiaty i szkolnictwa wywszego wraz z towarzyszą-
cymi obiektami sportu i rekreacji, 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - zamieszkanie zbiorowe oraz usJugi inne, których uciąwliwo`ć nie na-

rusza interesu ”rawnego osób trzecich i norm ochrony `rodowiska, z wykluczeniem stacji paliw 

oraz obiektów, w których ”rowadzi się dziaJalno`ć ”olegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych 
metodami ”rzemysJowymi; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki budowlanej - nie większy niw 1,2, 

b) wskaunik wielko`ci ”owierzchni zabudowy budynkami w stosunku do ”owierzchni dziaJki - nie 

mniej niw 0,35, 
c) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej w zagos”odarowaniu dziaJki budowlanej - nie mniej niw 

30%, przy czym nie mniej niw 90% ”owierzchni biologicznie czynnej zagos”odarować jako tereny 
zieleni urządzonej, 

d) wysoko`ć zabudowy oraz caJkowita budynków o przeznaczeniu podstawowym i uzu”eJniającym - 

nie więcej niw 15,5 m i do 4 kondygnacji nadziemnych, 

e) wysoko`ć caJkowita budynków gos”odarczych - nie więcej niw 6 m i nie więcej niw 1 kondygna-

cja nadziemna, 

f) geometria dachów: 
- dla budynków o wysoko`ci caJkowitej wywszej niw 9 m i 2 kondygnacje nadziemne - dachy 

”Jaskie o spadkach do 5 ｡, 

- dla budynków o wysoko`ci caJkowitej nie wywszej niw 9 m i 2 kondygnacje nadziemne i - da-

chy ”Jaskie o spadkach do 5 ｡ lub strome symetryczne o kącie nachylenie ”oJaci dachowych 
do ”Jaszczyzny ”oziomej od 24 ｡ do 30 ｡, 

g) ogrodzenie od strony ulic: 

- wysoko`ć ogrodzenia - nie większa niw 1,8 m, 

- zabrania się wykonywania ogrodzenia ”eJnego i awurowego z ”refabrykatów betonowych oraz 
siatki ogrodzeniowej ciągnionej; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) teren ”odlega ochronie `rodowiska ”rzed haJasem, jako teren zabudowy związanej ze staJym lub 
czasowym pobytem dzieci i mJodziewy w rozumieniu ustawy Prawo ochrony `rodowiska, 

b) ”ozostaJe warunki - zgodnie z § 9; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie ustala się ze względu na brak obiektów 
zabytkowych; 

5) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - zakazuje się wydzielania dziaJek mniejszych niw 0,8 ha; 

6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji i miejsc parkingowych: 

a) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 

b) zlokalizować stanowiska ”ostojowe dla samochodów osobowych w ilo`ci wynikającej ze wskau-
ników okre`lonych w § 13 ust. 3; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 13 ust. 1 i 2. 

§ 18. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 MW/U o powierzchni 

0,3917 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zamieszkania zbiorowego; 

2) zasady zagospodarowania terenu i ksztaJtowania zabudowy: 

a) zakazuje się budowy budynków gos”odarczych i garawy naziemnych, 

b) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki budowlanej - od 0,5 do 1,5, 

c) wskaunik ”owierzchni zabudowy budynkami do ”owierzchni dziaJki - nie większy niw 0,4, 
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d) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej w zagos”odarowaniu dziaJki - nie mniej niw 25%, przy 

czym nie mniej niw 60% ”owierzchni biologicznie czynnej zagos”odarować jako tereny zieleni 
urządzonej, 

e) wysoko`ć caJkowita budynków - nie więcej niw 16 m i nie więcej niw 5 kondygnacji nadziemnych, 

f) geometria dachów: 

- dachy ”Jaskie o spadku do 5｡, 

- w przypadku nadbudowy - symetryczne, kryte dachówką, o kącie nachylenia ”oJaci dacho-

wych nie mniejszym niw 35｡ i nie większym niw 45｡; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) teren ”odlega ochronie `rodowiska ”rzed haJasem, jako teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej i zamieszkania zbiorowego w rozumieniu ustawy Prawo ochrony `rodowiska, 

b) ”ozostaJe warunki - zgodnie z § 9; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - teren ”oJowony w granicach obszaru ｭBｬ 

ochrony ukJadu ”rzestrzennego okre`lonego w studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Koszalina - zgodnie z § 10; 

5) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - do”uszcza się ”odziaJ terenu elementarnego na dziaJki 
o minimalnej ”owierzchni 1400 m²; 

6) zasady obsJugi w zakresie komunikacji oraz miejsc parkingowych: 

a) obsJuga komunikacyjna z drogi 6 KDW, 

b) stanowiska ”ostojowe dla samochodów - w ilo`ci wynikającej ze wskauników okre`lonych w § 13 

ust. 3; 

7) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 13 ust. 1 i 2. 

§ 19. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 ZP o powierzchni 0,0814 ha 

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - zieleL ”arkowa urządzona; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) nakazuje się zachowanie istniejącego ukJadu zieleni wysokiej i niskiej, 

b) nalewy zachować od”owiednią eks”ozycję istniejącego ”omnika ”o”rzez ”ozostawienie istniejącej 
”Jaszczyzny trawnika wokóJ ”omnika, 

c) o`wietlenie terenu - lampami parkowymi wzdJuw drogi 6KŚW, do”uszcza się o`wietlenie ”omnika 
lam”ami nie wywszymi niw 20 cm od poziomu terenu; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - zakaz ”odziaJu terenu na dziaJki; 
4) teren jest ”oJowony w strefie ｭBｬ ochrony ukJadów ”rzestrzennych; 

5) zasady obsJugi w zakresie komunikacji - z ”rzylegJej drogi wewnętrznej 6 KDW, na terenie zakazuje 

się lokalizowania miejsc ”ostojowych; 

6) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - stosownie do potrzeb zgodnie z § 13 ust. 1 i 2. 

§ 20. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 5 E o powierzchni 0,01 ha 

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu - stacje transformatorowe, 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się ”ozostawienie istniejącego budynku stacji z mowliwo`cią remontowania i przebudowy, 

b) wysoko`ć caJkowita - nie większa niw 3,5 m; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - do”uszcza się wydzielenie dziaJki o wymiarach nie mniej-

szych niw 5 x 5 m; 

4) zasady obsJugi w zakresie komunikacji - z ”rzylegJej drogi ”ublicznej; 

5) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej - stosownie do potrzeb zgodnie z § 13 ust. 1 i 2, 

”rzy czym do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych na ”rzylegJy teren ”asa drogowego. 

§ 21. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 6 KDW o powierzchni 

0,1384 ha ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - droga wewnętrzna, 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, miejsca ”ostojowe 
dla samochodów mieszkaLców ”rzylegJego terenu oznaczonego symbolem 3 MW/U; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna, zgodna z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się budowę drogi w ”ostaci ciągu ”ieszo-jezdnego; 
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3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - wydzielenie terenu elementarnego - zgodnie z rysunkiem 

planu. 

§ 22. Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 KDZ o powierzchni 0,0740 ha 

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) przeznaczenie podstawowe - czę`ć terenu drogi zbiorczej, do ”rzyJączenia do ”asa drogowego ulicy 

ChaJubiLskiego, 

b) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 
2) zasady zagospodarowania terenu - szeroko`ć w liniach rozgraniczających ”lanu zmienna, zgodnie z rysun-

kiem planu; 

3) zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci - wydzielenie zgodnie z rysunkiem planu. 

RozdziaJ 4 

Przepisy koLcowe 

§ 23. Okre`la się stawki ”rocentowe wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla ustalenia ”rzez Prezydenta 
Miasta Koszalina jednorazowej o”Jaty w związku ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo uwytkownika wieczy-

stego nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa w związku z uchwaleniem planu: 

1) w wysoko`ci 10% dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zamieszkania zbiorowego, oznaczo-

nej symbolem MW/U; 

2) w wysoko`ci 20% dla zabudowy usJugowej, oznaczonej symbolem UZ; U; 

3) w wysoko`ci 3% na ”ozostaJych terenachŁ 

§ 24. Na obszarze objętym ”lanem tracą moc ustalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania prze-

strzennego w obszarze zawartym między ulicami: źwycięstwa, MarszaJka Józefa PiJsudskiego, lasem i osie-

dlem Rokosowo PóJnoc w Koszalinie, ”rzyjętego uchwaJą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXX/488/2005 

z dnia 24 listopada 2005 r. (ŚzŁ UrzŁ Województwa źachodnio”omorskiego Nr 100, poz. 2031). 

§ 25. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 26. UchwaJa ”odlega o”ublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 

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

Województwa źachodnio”omorskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej  
 

WJadysJaw Husejko 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XI/121/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XI/121/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XI/121/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 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 

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

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym ”lanem obejmują: 

a) realizację ”rojektowanej drogi wewnętrznej, 
b) modernizację istniejącej sieci wodociągowej, 
c) ”rzebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

2Ł Inwestycje będą realizowane zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym w szczególno`ci z uwzględ-

nieniem ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówieL ”ublicznych, ustawy o samorządzie gmin-

nym, ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy Prawo ochrony `rodowiska. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja re-

alizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

4Ł źasady finansowania zadaL wJasnych gminy: 

a) 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 finan-

sach ”ublicznych, ”rzy czym limity wydatków budwetowych na wieloletnie ”rogramy inwestycyj-

ne ujmowane są kawdorazowo w budwecie gminy na kawdy rok, 

b) zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych wskazanych w pkt 1 finansowane będą 
”rzez budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami, 

c) zadania w zakresie realizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, o których 
mowa w pkt 1 lit. b i c finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków, ze `rodków 
wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju 

i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych, a takwe ”rzez budwet miasta lub na 
”odstawie umów z innymi podmiotami, 

d) zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na ”odstawie 
art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XI/121/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

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

strzennym Rada Miejska w Koszalinie, ”o za”oznaniu się z uwagami wniesionymi do projektu miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego między ulicami MarszaJka Józefa PiJsud-

skiego, Tytusa ChaJubiLskiego i Le`ną oraz lasem w Koszalinie, ujętymi w przedstawionym wykazie sta-

nowiącym integralną czę`ć dokumentacji formalno-”rawnej ”rac ”lanistycznych, nie uwzględnia uwag, 

które nie zostaJy uwzględnione ”rzez Prezydenta Miasta KoszalinaŁ 
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