
 
UCHWAŁA NR XXXVIII/562/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu „Władysława IV - Śniadeckich” 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 2017 r. poz. 1073) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/465/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 czerwca 2017 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Władysława IV - Śniadeckich”, stwierdzając, iż projekt zmiany planu nie narusza ustaleń Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina ze zmianami, przyjętego uchwałą 

Nr XLVII/673/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 września 2014 r., uchwala się zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Nr XXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 27 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Władysława IV 

- Śniadeckich” w Koszalinie. 

§ 2. W uchwale Nr XXIV/320/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie 27 października 2016 r. w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego „Władysława IV - Śniadeckich” w Koszalinie (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. poz. 4383) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 18 ust. 2 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: „intensywność zabudowy - od 0,3 do 1,8,”; 

2) § 18 ust. 2 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: „wysokość zabudowy: 

- dla budynków - o funkcji podstawowej oraz budynków administracji, biur, obiektów socjalnych - do 

12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, 

- dla budynków towarzyszących - do 5,0 m, 

- dla pozostałych obiektów budowlanych - do 5,0 m”. 

§ 3. 1. Integralną część uchwały stanowią załączniki: 

1) załącznik nr 1 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Koszalina ze zmianami; 

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego; 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

2. Rysunek planu miejscowego, o którym mowa w § 2, nie ulega zmianie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 stycznia 2018 r.

Poz. 547



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

wództwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koszalinie 

 

Krystyna Kościńska 
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Wyrys ze Studium uwaunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina

ze zmianami      -      Skala 1:10 000

granica obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu "Władysława IV - Śniadeckich" w Koszalinie
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/562/2017
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/562/2017 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 21 grudnia 2017 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 przestrzennym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Rada Miejska w Koszalinie stwierdza, iż w ustalonym ustawowo terminie, w ra-

mach procedury sporządzenia planu, do projektu planu miejscowego nie wpłynęły żadne uwagi, które wymaga-

łyby rozstrzygnięcia przez Radę Miejską. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/562/2017 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Rada Miejska w Koszalinie stwierdza, iż zgodnie z ustaleniami zmiany planu 

miejscowego, nie występuje konieczność realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które sta-

nowią zadania własne miasta i wymienione zostały w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875). 

Obszar objęty zmianą planu stanowi działki budowlane osób fizycznych, na których w większości została 

zrealizowana zabudowa oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Do działek doprowadzone są drogi dojazdo-

we i pełna infrastruktura komunalna. Ustalenia zmiany planu nie zakładają zmian publicznego systemu komu-

nikacyjnego i infrastruktury technicznej w stosunku do stanu istniejącego. 

Realizacja zmiany planu nie wiąże się z potrzebą realizacji nowych zadań własnych gminy z zakresu infra-

struktury technicznej służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie: 

1) budowy systemu komunikacyjnego dróg publicznych oraz ich połączenie z układem zewnętrznym; 

2) budowy podziemnej infrastruktury technicznej w tym budowy sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej z włączeniem do sieci ogólnomiejskiej; 

3) oświetlenia dróg publicznych; 

4) zaopatrzenia z energię elektryczną, cieplną i gaz podlegających dodatkowo regulacjom przepisów o prawie 

energetycznym i realizowane przez przedsiębiorstwa energetyczne bez udziału środków z budżetu miasta. 
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