
 
UCHWAŁA NR XXIV/367/2012 

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

z dnia 27 września 2012 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego 

między ulicami Powstańców Wielkopolskich, Zwycięstwa, Krakusa i Wandy 

oraz terenem Szkoły Podstawowej nr 9 w Koszalinie. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/218/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Po-

wstańców Wielkopolskich, Zwycięstwa, Krakusa i Wandy oraz terenem Szkoły Podstawowej nr 9 w Koszalinie, 

po stwierdzeniu, iż projekt zmiany planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Koszalina przyjętego uchwałą Nr LVII/666/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 7 września 2010 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zawartego między ulicami Powstańców Wielkopolskich, Zwycięstwa, Krakusa i Wandy oraz terenem Szkoły 

Podstawowej nr 9 w Koszalinie - w zakresie ustaleń graficznych, poprzez ograniczenie ilości istniejących 

obiektów przeznaczonych do likwidacji zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 

1) Załącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000; 

2) Załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Koszalina; 

3) Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowe-

go planu. 

§ 2. 1. W uchwale Nr LVII/667/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 7 września 2010 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami Powstańców Wielko-

polskich, Zwycięstwa, Krakusa i Wandy oraz terenem Szkoły Podstawowej nr 9 w Koszalinie (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego Nr 107, poz. 1917) rysunek planu w skali 1:1000 zastępuje się rysunkiem planu stano-

wiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LVII/667/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 7 września 2010 r. - 

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań wła-

snych gminy oraz zasadach ich finansowania - pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 listopada 2012 r.

Poz. 2415



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie 

 

Eugeniusz Żuber 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/367/2012 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 27 września 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/367/2012 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 27 września 2012 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/367/2012 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 27 września 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 

Informacja: do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu zawartego między ulicami Powstańców Wielkopolskich, Zwycięstwa, Krakusa i Wandy 

oraz terenem Szkoły Podstawowej nr 9 w Koszalinie wraz z prognozą środowiskową w dniach od 13 lipca do 

13 sierpnia 2012 r. z nieprzekraczalnym terminem zbierania uwag do dnia 28 sierpnia - nie wpłynęły żadne 

uwagi. 
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