
Zarządzenie Nr 769/2520/23 

Prezydenta Miasta Koszalina 

z dnia 24 lutego 2023 roku 

 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Lubiatowo” 

 

 

Na podstawie: art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40) oraz 

uchwały Nr XXXIV/568/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie trybu 

i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych w Mieście Koszalin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 3154) 

zarządzam co następuje:  

 

§1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Koszalina w celu zebrania opinii  

i wniosków mieszkańców, które będą pomocne w procesie sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Lubiatowo”. 

 

§2. Konsultacje odbędą się w terminie od 6 do 27 marca 2023 roku. 

 

§3. Konsultacje skierowane są do zainteresowanych mieszkańców Koszalina.  

 

§4. Konsultacje społeczne, o których mowa w §1. zostaną przeprowadzone w formie:  

1) jednego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Miasta Koszalina, które odbędzie się  

13 marca 2023 roku o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w sali konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego (nr 300); 

2) badania opinii mieszkańców poprzez zgłaszanie wniosków w punkcie konsultacyjnym działającym  

w Urzędzie Miejskim w Koszalinie w terminie od 6 do 27 marca 2023 roku  

w pok. 310, od poniedziałku do piątku w godz. 11.30 – 14.30; 

3) badania opinii mieszkańców poprzez zgłaszanie wniosków na formularzu konsultacyjnym dostępnym 

w wersji papierowej w punkcie konsultacyjnym oraz udostępnionym do wydruku na stronie 

www.koszalin.pl/konsultacje. Wzór formularza stanowi załącznik do zarządzenia; 

4) badania opinii mieszkańców poprzez ankietę elektroniczną dostępną na stronie 

www.koszalin.pl/konsultacje.  

 

§5. Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji umieszone zostaną na stronie www.koszalin.pl/konsultacje.  

 

§6. Jednostką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Koszalinie odpowiedzialną za przeprowadzenie  

i koordynowanie konsultacji społecznych jest Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki. Jednostką 

odpowiedzialną merytorycznie jest Wydział Architektury i Urbanistyki w Koszalinie.  

 

§7. Sprawozdanie z wynikami konsultacji zostanie opublikowane na stronie www.koszalin.pl/konsultacje w 

terminie do 30 dni po zakończeniu konsultacji.  

 

§8. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji  

i Turystyki.  

 

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Prezydent Miasta Koszalina 

 

Piotr Jedliński 

 

http://www.koszalin.pl/konsultacje


 

 
 

 

Załącznik do Zarządzenie Nr 769/2520/23 

Prezydenta Miasta z dnia 24 lutego 2023 r. 

 

Konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Lubiatowo” 

 

 

  

PREZYDENT 

 MIASTA KOSZALINA 
 

 

 

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubiatowo” 

 

Lokalizacja (numer działki ewidencyjnej, obręb, adres lub granice terenu) nieruchomości: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Określenie proponowanego przeznaczenia terenu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Opis proponowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy  

i zagospodarowania terenu, w tym gabarytów planowanych obiektów budowlanych: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 

 


