
Uchwała Nr LV/10/2014 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 lutego 2014 roku. 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla kanału zrzutowego odprowadzającego oczyszczone ścieki  
z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” do Zatoki Puckiej w Mechelinkach 
gm.Kosakowo  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2013r., poz.594 ze zm..) oraz na podstawie  art. 14 ust. 1,2,3 i art.15 w związku z art. 27 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 

2012r., Nr 110, poz.64, zm;. Dz.U. z 2012r.,poz. 951, Dz.U.z 2012.poz.1445, Dz.U.z 2013r., poz. 
21, Dz.U. z 2013r., poz.405)   Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

§  1 

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla kanału zrzutowego odprowadzającego oczyszczone ścieki z Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” do zatoki Puckiej w Mechelinkach gmina 
Kosakowo. 

2. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w p. 1  określono na mapie 
stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

3. Przedmiotem opracowania jest  zakres określony w art. 15 ust.2  ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

Opracowanie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z 
potrzeb uregulowania spraw związanych ze stanem technicznym kanału zrzutowego, którym 
odprowadzane są oczyszczone ścieki z  Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” do Zatoki 
Puckiej w Mechelinkach. Dokonana analiza pozwoliła powziąć decyzję o zasadności opracowania 
planu miejscowego. Powyższe wpisuje się w instytucję tzw. władztwa planistycznego gminy i jest 
przejawem racjonalnego  gospodarowania przestrzenią.  Przyjąć również należy, że niniejsza uchwała 
czyni zadość zarówno oczekiwaniom społeczności lokalnej jak również obowiązującym przepisom 
prawnym.  

Przystąpienie do przedmiotowego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu 
wprowadzenie takich zapisów, które spowodują konieczność odprowadzania oczyszczonych ścieków 
w zamkniętej rurze oraz spowodowanie przywrócenia naturalnego biegu rzeki Zagórska Struga. 
Zagórska Struga w naturalny sposób odprowadzała wody opadowe w Mostach oraz wody z rowów 
melioracyjnych w głąb, przez które przebiegała. 

 

 

 

 


