
 
Załącznik nr 2 

 
do uchwały nr IV/1/2011  
 
Rady Gminy Kosakowo z dnia  1 lutego 2011 roku 

 
 
 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Suchy Dwór w  gminie Kosakowo. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717) 
Rada Gminy Kosakowo rozstrzyga, co następuje: 
 

1. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Suchy 
Dwór, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 03.10.2008r. do 31.10.2008r. 

 wniesiono siedem uwag, z których dwie zostały nieuwzględnione. 

2. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Suchy Dwór 
wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 17.08.2009r. do 08.09.2009r. 

 wniesiono dwie uwagi, które zostały nieuwzględnione. 

3. Wykaz nieuwzględnionych uwag znajduje się w załączonej tabeli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Przewodniczący  
               Rady Gminy Kosakowo 

 
 
                                                                              



 
Załącznik nr 3 

 
do uchwały nr IV/1/2011     
 
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia .1 lutego 2011 roku 
 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
osiedla Suchy Dwór w gminie Kosakowo. 

 
Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-

nia. 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku. Nr. 142, poz. 
1591 wraz z późniejszymi zmianami i art. 111 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 131 i Nr 65, poz 594) 

 
Rada Gminy Kosakowo rozstrzyga co następuje: 

 
1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla osiedla 

Suchy Dwór, gmina Kosakowo, przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruk-
tury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy: 

 
1.1. komunikacja – drogi publiczne, 

a) budowa ulicy lokalnej 54 KD-L (część), 
b) budowa ulic dojazdowych: 56 KD-D, 57 KD-D, 58 KD-D, 59 KD-D, 67 KD-D, 69 KD-D, 

73 KD-D, 74 KD-D, 77 KD-D, 79 KD-D, 87 KD-D, 88 KD-D, 89 KD-D, 93 KD-D, 94 KD-
D, 

c) budowa ulicy dojazdowej oraz ciągu pieszo-jezdnego z zielenią 55 KD-D, KD-X/ZP. 
 

1.2. inżynieria  
a) rozbudowa sieci wodociągowej i ujęcia wody, 
b) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
c) rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, 
d) rozbudowa oświetlenia. 

 
2. Inwestycje wymienione w pkt.1 są zadaniem własnym gminy, ale mogą być realizowane  

z udziałem inwestorów prywatnych w oparciu o inicjatywy lokalne. 
 
3. Nie określa się terminów i harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji. 

 
 

                                                                                              Przewodniczący  
                                                             Rady Gminy Kosakowo 


