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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska"
z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17
oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18,
dla terenów położonych przy ul. 6 Dywizji Piechoty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 14 ust. 1 i 2, w związku z art. 27, ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 741 z późn. zm.), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z wyłączeniem działek
o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9,
74/3 i 122/6, obręb 18, przyjętego Uchwałą Nr VI/73/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia
19 marca 2019 r. i opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 9 maja
2019 r., pod poz. 2655, dla terenów położonych przy ul. 6 Dywizji Piechoty.
§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający
granice terenów objętych sporządzaniem zmiany planu miejscowego.
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Dla części obszaru miasta Kołobrzeg - terenów położonych przy ul. 6 Dywizji Piechoty działek nr 16/2, 16/3, 16/4, 17, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2 i 22 położonych
w obrębie 16 - obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części
obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24,
122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18,
przyjęty Uchwałą Nr VI/73/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r.
i opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 9 maja 2019 r.,
pod poz. 2655. Plan ten ustala dla ww. nieruchomości oznaczonych na rysunku planu
symbolami U,KDs1 przeznaczenie: teren zabudowy usługowej i/lub komunikacji
samochodowej oraz U,P8 przeznaczenie: teren zabudowy usługowej i/lub składów
i magazynów. W części U,KDs1 wskazuje następujące zasady zagospodarowania: budynki
usługowe, budynki i urządzenia związane z transportem i komunikacją, budynki
administracyjno-socjalne, stacja paliw, myjnia samochodowa o: powierzchni zabudowy
nie większej niż 45% powierzchni działki budowlanej, wysokości zabudowy nie większej niż
13,0 m i wskaźniku intensywności zabudowy nie mniejszym niż 0,1 i nie większym niż 2,3
dla działki budowlanej oraz powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszej niż 30%
powierzchni działki budowlanej. W części zaś U,P6 wskazuje następujące zasady
zagospodarowania: budynki usługowe (w tym usług związanych z handlem o powierzchni
sprzedaży nie większej niż 2000 m2 i gastronomią), i/lub składy i magazyny, wolnostojące
budynki pomocnicze i gospodarcze, o powierzchni zabudowy: nie większej niż 50%
powierzchni działki budowlanej, wysokości zabudowy: nie większej niż: 13,0 m z dachami
płaskimi i wskaźniku intensywności zabudowy: nie mniejszym niż 0,1 i nie większym niż 2,5
dla działki budowlanej oraz powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszej niż 35%
powierzchni działki budowlanej.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Kołobrzeg, przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/466/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 czerwca
2013 r. i zmienionym Uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLI/631/18 z dnia 27 marca
2018 r., Nr XXXIV/478/21 z dnia 30 marca 2021 r. oraz Nr XXXVI/529/21 z dnia 26 maja
2021 r., wskazane na załączniku graficznym do niniejszej uchwały tereny oznaczono
symbolem P-15 teren istniejącej zabudowy administracyjnej (biurowej - Zakład Zieleni
Miejskiej), składowej i magazynowej; z możliwością uzupełnienia terenu o następujące
preferowane funkcje: usługową, produkcyjną, składowo-magazynową, teren baz transportu
i komunikacji; gdzie należy dążyć do odpowiedniego wyeksponowania zabudowy od strony
ulicy 6 Dywizji Piechoty.
Tereny położone przy ul. 6 Dywizji Piechoty wskazane powyżej do opracowania zmiany
planu miejscowego, stanowią własność Gminy Miasto Kołobrzeg, w części oddane
w użytkowanie wieczyste Miejskiemu Zakładowi Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
w Kołobrzegu. Częściowo zabudowane i użytkowane są na potrzeby siedziby i bazy
Zakładu, częściowo zagospodarowane i użytkowane są jako schronisko dla zwierząt
i częściowo są jeszcze niezagospodarowane (głównie w części północnej i południowej).
Miasto ma potrzebę budowy nowej bazy Miejskiej Komunikacji, która jednak nie może
być realizowana zgodnie ze wstępnymi założeniami uregulowanymi obowiązującym planem
miejscowym na terenach w części północnej. Miasto chciałoby więc zlokalizować
przedsięwzięcie na terenach, które zostaną uwolnione przez dotychczasowe schronisko
dla zwierząt.
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Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu
publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy
podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Uchwała
o przystąpieniu
do sporządzania
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego jest uchwałą intencyjną i wyraża jedynie zamiar rady
gminy uregulowania zasad zagospodarowania przestrzennego na danym terenie w formie
aktu prawa miejscowego, jakim jest plan miejscowy. Przedmiotem uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzania planu miejscowego jest określenie granic obszaru objętego
przyszłym planem zagospodarowania przestrzennego. Rola uchwały ogranicza się
do wszczęcia właściwego procesu planistycznego. Załącznik graficzny wyznacza granice
obszaru, dla którego opracowane zostaną ustalenia projektu miejscowego planu.
Przystąpienie do podjęcia niniejszej uchwały, zgodnie z art 14 ust. 5 ww. ustawy
następuje po wykonaniu analizy zasadności przystąpienia do sporządzania planu
miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dokonując wspomnianej
na wstępie analizy stwierdzono, że w związku z potrzebą budowy przez miasto nowej bazy
Komunikacji Miejskiej, zasadne jest przystąpienie do sporządzania zmiany przedmiotowego
planu miejscowego umożliwiającej w przyszłości realizację ww. potrzeby.
Zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny
z art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 16 ww. ustawy.
Ocena
1. Cel wprowadzenia:
Niniejsza uchwała ma na celu umożliwienie rozpoczęcia opracowania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg
zmieniającej przeznaczenie oraz określającej sposoby zagospodarowania i warunki
zabudowy terenów objętych opracowaniem zgodnie z potrzebami miasta.
2. Zakres regulacji:
Niniejsza uchwała dotyczy terenów określonych w tekście uchwały i na załączniku
graficznym do niej.
3. Konsultacje społeczne:
Na tym etapie nie były konieczne. Zgodnie z procedurą planistyczną i o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, w toku przeprowadzonej procedury będzie
mógł wnosić wnioski i uwagi do tworzonych dokumentów - projektu zmiany planu
miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko w odpowiednim czasie
przewidzianym przepisami prawa.
4. Skutki:
Niniejsza uchwała skutkować będzie podjęciem przez Wydział Urbanistyki i Architektury
pracy nad przeprowadzeniem procedury sporządzania zmiany planu miejscowego
wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszaru
opisanego w pkt 2.
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1. Podstawa wykonania analizy:
Analiza została wykonana w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), który
wskazuje przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej "planem miejscowym" wójtowi, burmistrzowi albo
prezydentowi miasta wykonanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzania planu i stopnia
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowanie materiałów geodezyjnych
do opracowania planu oraz ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych.

2. Przedmiot analizy:
Przedmiotem analizy jest zasadność przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z wyłączeniem
działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3
i 122/6, obręb 18, przyjętego Uchwałą Nr VI/73/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r.,
opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 9 maja 2019 r. pod poz. 2655, dla terenów
położonych przy ul. 6 Dywizji Piechoty oraz stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, przyjętym
Uchwałą Nr XXXIV/466/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 czerwca 2013 r. i zmienionym Uchwałami
Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLI/631/18 z dnia 27 marca 2018 r., Nr XXXIV/478/21 z dnia 30 marca 2021 r.
oraz Nr XXXVI/529/21 z dnia 26 maja 2021 r.

3. Stan formalno-prawny:
Rada Miasta Kołobrzeg 19 marca 2019 r. podjęła Uchwałę Nr VI/73/19 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" z wyłączeniem
działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3
i 122/6, obręb 18, która objęła m.in. działki nr 16/2, 16/3, 16/4, 17, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1,
21/2 i 22 położone w obrębie 16 przy ul. 6 Dywizji Piechoty. Tereny te oznaczono na rysunku ww. planu
miejscowego symbolami U,KDs1 teren zabudowy usługowej i/lub komunikacji samochodowej i U,P8 teren
zabudowy usługowej i/lub składów i magazynów.

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 16/2, 16/3, 16/4, 17, 18, 19/1, 19/2,
20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2 i 22 położone w obrębie 16 przy ul. 6 Dywizji Piechoty (Źródło SIP UM Kołobrzeg)

granice terenów objętych proponowaną zmianą planu miejscowego
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Dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem U,KDs1 ustala się:
1) przeznaczenie: teren zabudowy usługowej i/lub komunikacji samochodowej;
2) zasady zagospodarowania:
a) budynki usługowe, budynki i urządzenia związane z transportem i komunikacją, budynki
administracyjno-socjalne, stacja paliw, myjnia samochodowa,
b) powierzchnię zabudowy: nie większą niż 45% powierzchni działki budowlanej,
c) powierzchnię biologicznie czynną: nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej,
d) wskaźnik intensywności zabudowy:
 nie mniejszy niż 0,1 dla działki budowlanej,
 nie większy niż 2,3 dla działki budowlanej,
e) wysokość zabudowy: nie większą niż 13,0 m,
f) geometrię dachów: dachy dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 25° do 45° lub
dachy płaskie;
3) w zakresie warunków scalania i podziału działek:
a) powierzchnię nowo wydzielonej działki: nie mniejszą niż 2000 m2,
b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki: nie mniejszą niż 20,0 m;
4) powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: nie mniejszą niż 2000 m2;
5) obsługę komunikacyjną z przyległych dróg lub poprzez utrzymanie istniejącej obsługi z zastrzeżeniem
§ 15 pkt 2;
6) obszary i obiekty zabytkowe: teren znajduje się, zgodnie z rysunkiem planu, w granicach stref „E”
ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznych zespołów lub ich dominant, mających na celu
ochronę ekspozycji wieży katedry.
Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem U,P8 ustala się:
1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej i/lub składów i magazynów;
2) zasady zagospodarowania:
a) budynki usługowe (w tym usług związanych handlem i gastronomią), i/lub składy i magazyny,
wolnostojące budynki pomocnicze i gospodarcze,
b) dopuszcza się: w zakresie usług handlu powierzchnię sprzedaży nie większą niż 2000 m2,
c) powierzchnię zabudowy: nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej,
d) powierzchnię biologicznie czynną: nie mniejszą niż 35% powierzchni działki budowlanej;
e) wskaźnik intensywności zabudowy:
 nie mniejszy niż 0,1 dla działki budowlanej,
 nie większy niż 2,5 dla działki budowlanej,
f) wysokość zabudowy: nie większą niż: 13,0 m,
g) geometrię dachów: dachy płaskie;
3) warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) powierzchnię nowo wydzielonej działki: nie mniejszą niż 3500 m2,
b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki: nie mniejszą niż 20,0 m;
4) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych: nie mniejszą niż 3500 m2,
5) obsługę komunikacyjną z przyległych dróg lub poprzez utrzymanie istniejącej obsługi z zastrzeżeniem
§ 15 pkt 2;
6) obszary i obiekty zabytkowe: teren znajduje się, zgodnie z rysunkiem planu, w granicach stref „E”
ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznych zespołów lub ich dominant, mających na celu
ochronę ekspozycji wieży katedry.
Tereny położone przy ul. 6 Dywizji Piechoty wskazane powyżej do opracowania zmiany planu miejscowego,
stanowią własność Gminy Miasto Kołobrzeg, w części oddane w użytkowanie wieczyste Miejskiemu
Zakładowi Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. Częściowo zabudowane i użytkowane są
na potrzeby siedziby i bazy Zakładu, częściowo zagospodarowane i użytkowane są jako schronisko
dla zwierząt i częściowo są jeszcze niezagospodarowane (głównie w części północnej i południowej).
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granice terenów objętych proponowaną zmianą planu miejscowego
na tle ortofotomapy (Źródło SIP UM Kołobrzeg)
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg,
na mapie kierunków, tereny te zaliczone są do terenów oznaczonych symbolem P tereny o przewadze
funkcji produkcyjnej i składowo-magazynowej oraz portowej.
Tereny te nie wymagają zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1326). Nie są również objęte obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego
w skutek przepisów odrębnych.

4. Zasadność przystąpienia do sporządzania planu miejscowego:
Działki nr 16/2, 16/3, 16/4, 17, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2 i 22 położone w obrębie 16
przy ul. 6 Dywizji Piechoty stanowią własność Gminy Miasto Kołobrzeg, w części oddane w użytkowanie
wieczyste Miejskiemu Zakładowi Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. Częściowo
zabudowane i użytkowane na potrzeby siedziby i bazy Zakładu, częściowo zagospodarowane i użytkowane
jako schronisko dla zwierząt i częściowo jeszcze niezagospodarowane (głównie w części północnej
i południowej). W związku z potrzebą budowy przez miasto nowej bazy Miejskiej Komunikacji, zasadne jest
przystąpienie do sporządzania zmiany przedmiotowego planu miejscowego umożliwiającej w przyszłości
realizację ww. zamierzenia inwestycyjnego.
Dokonując niniejszej analizy stwierdzono, że w zakresie wskazanego obszaru dokonanie zmiany planu
miejscowego ma szanse na pozytywne rozstrzygnięcie, gdyż zamierzenia planowane do realizacji przez miasto
są wprost wpisane w kierunkach rozwoju terenu w Studium.

5. Przewidywane rozwiązania:
Przewiduje się wykonanie projektu zmiany planu miejscowego zawierającego ustalenia w części
graficznej i tekstowej, które byłyby spójne z zapisami zmiany Studium w tym zakresie i dawały możliwość
realizacji zamierzeń inwestycyjnych miasta. Zmianie ulegnie przede wszystkim przeznaczenie terenów
w planie miejscowym.
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6. Stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium:
Na obszarze miasta Kołobrzeg obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kołobrzeg przyjęte Uchwałą Nr XXXIV/466/13 Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 12 czerwca 2013 r. i zmienione Uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLI/631/18 z dnia 27 marca
2018 r., Nr XXXIV/478/21 z dnia 30 marca 2021 r. oraz Nr XXXVI/529/21 z dnia 26 maja 2021 r. Niniejsza
analiza ocenia stopień zgodności przewidywanych rozwiązań zmiany mpzp ze Studium. Obszar objęty
sporządzaniem zmiany planu znajduje się na terenach oznaczonym w Studium symbolem P-15.

Fragment zał. nr 3 do studium – kierunki zagospodarowania przestrzennego (Źródło SIP UM Kołobrzeg)

granice terenów objętych proponowaną zmianą planu miejscowego
W założeniach ogólnych przewiduje się dla terenów P:
 ograniczenie wysokości nowoprojektowanych budynków do 15 m n.p.t.;
 minimalną wielkość nowo wydzielanych działek 2000 m2. W uzasadnionych przypadkach, określonych
na etapie sporządzania planu miejscowego, dopuszcza się możliwość posadowienia budynków
na istniejących działkach budowlanych o powierzchni mniejszej niż wielkość przyjęta dla danego
terenu. Dopuszcza się również mniejsze powierzchnie działek w przypadkach przeznaczenia ich
na polepszenie warunków zagospodarowania terenów bezpośrednio sąsiadujących, a także
w uzasadnionych przypadkach zgodnie z ustaleniami planów miejscowych;
 powierzchnię zabudowy dla nowoprojektowanych i rozbudowywanych obiektów, która powinna zostać
szczegółowo wyznaczona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, lecz
nie powinna przekraczać 75% wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub
pojedynczego terenu elementarnego;
 dopuszczenie realizacji zabudowy odbiegającej od rodzaju przeważającego na danym terenie,
w zakresie umożliwiającym wytworzenie lub dokończenie założenia urbanistycznego, wyłącznie
w miejscach wskazanych w miejscowym planie;
 parkowanie: zgodnie z polityką parkingową studium;
 dążenie do ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz do zachowania ciągłości rozwiązań funkcjonalnoprzestrzennych z innymi terenami sąsiadującymi poprzez między innymi: kontynuację ciągów
komunikacyjnych (zarówno pieszych, rowerowych jak i dróg publicznych) oraz terenów zielonych
na poszczególnych, terenach elementarnych.
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W kierunkach rozwoju dla P-15 opisano, iż jest to teren istniejącej zabudowy administracyjnej (biurowej Zakład Zieleni Miejskich), składowej i magazynowej; z możliwością uzupełnienia terenu o następujące
preferowane funkcje: usługową, produkcyjną, składowo-magazynową, teren baz transportu i komunikacji;
gdzie należy dążyć do odpowiedniego wyeksponowania zabudowy od strony ulicy 6 Dywizji Piechoty.
Przyjęte ustalenia Studium przywołane powyżej determinują przyszłe ustalenia zmiany planu miejscowego.

7. Wnioski:
1. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza się, iż sporządzona zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego obecnie działki
nr 16/2, 16/3, 16/4, 17, 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2 i 22 położone w obrębie 16
przy ul. 6 Dywizji Piechoty nie powinna naruszać ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg. Zmiana planu wynika z potrzeby budowy
przez miasto nowej bazy Komunikacji Miejskiej.
2. Zmianę planu miejscowego można przeprowadzić jako zmianę uchwały obowiązującej bądź też
wykonać jak nowy plan miejscowy na mapie w skali 1:1000.
3. Ustala się standardowy zakres prac planistycznych zgodny z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzeniem do niej.
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