
 
 

 

 
UZASADNIENIE 

 
Przedmiotem uchwały jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Nr XLIX/6/2010 
Rady Gminy w Kosakowie z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/7, 171/9, 171/10, 176/4 oraz części 
działki nr 171/8 w Pogórzu gmina Kosakowo. 
 
Obszar w granicach opracowania planu obejmuje część terenów rozwojowych wsi Suchy Dwór w obrębie geodezyjnym Pogórze. 
Granica opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiega: 

• od zachodu wzdłuż drogi powiatowej nr 10126 relacji Pogórze – Suchy Dwór – Dębogórze; 

• od południa i północnego wschodu teren opracowania planu graniczy z drogami dojazdowymi wyznaczonymi w 
obowiązującym mpzp; 

• od północy i wschodu teren opracowania planu graniczy z terenami zabudowanymi oraz  przeznaczonymi w planach  
miejscowych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. 

Powierzchnia objęta planem wynosi ok. 1,8 ha. 
 
W obowiązującym planie miejscowym uchwalonym uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XLVIII/56/06 z dnia 19 października 2006r. na 
terenie oznaczonym jako 4U o pow.1,2 ha przewiduje się realizację zabudowy usługowej na działkach nie mniejszych niż 2000m². 
Jednocześnie w parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy ustalony został kąt nachylenia połaci dachowych identyczny jak 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej występującej na obszarze planu i wynoszący od 35º do 45º. 
Właściciel wystąpił z wnioskiem o zmianę przyjętej geometrii dachu dwu lub wielospadowego o nachyleniu 35º-45º na dach o 
dowolnej geometrii. Zmiana planu obejmować będzie także tereny zielone 6ZL, na których planuje się realizację funkcji rekreacyjnej 
(skatepark). 
 
Projekt zmiany planu przewiduje zmianę kąta dachu na terenie oznaczonym w obowiązującym mpzp jako 4U o powierzchni 
około 1,2 ha. W obowiązującym planie miejscowym uchwalonym uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XLVIII/56/06 z dnia 19 
października 2006r. na terenie tym w parametrach i wskaźnikach kształtowania zabudowy ustalony został kąt nachylenia połaci 
dachowych identyczny jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej występującej na obszarze planu i wynoszący od 35º do 
45º. Właściciel terenu wystąpił z wnioskiem o zmianę przyjętej geometrii dachu na dach o dowolnej geometrii.  
Zmiana planu obejmować będzie także tereny zielone oznaczone jako 6ZL, na których planuje się realizację funkcji rekreacyjnej 
(skate park). 
Pozostałe ustalenia obowiązującego planu pozostaną bez zmian. 
 
 


