
UCHWAŁA NR X/50/2011 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 8 czerwca 2011 roku 
 

w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN NEGO CZĘŚCI WSI 

POGÓRZE,  W ZAKRESIE DZIAŁKI NR 78/74.  

 
                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z   2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.   

984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r nr 102, poz.1055, Nr 

116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337, z 2007, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 

2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz  art. 20 ust. 

1 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; 

zm. 2004 nr 6, poz.41, nr 141, poz.1492; z 2005r nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 

poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474 i Nr 106, poz. 675)  

 
R  A  D  A     G M I N Y     K O S A K O W O 

na wniosek Wójta Gminy Kosakowo 
uchwala, co następuje: 

 

ROZDZIAŁ I 
Ustalenia podstawowe. 

 
§ 1. 

1. Stwierdza się zgodność projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze, 

w zakresie działki nr 78/74 z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy Kosakowo uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XXI/49/2008 z dnia 29 maja 2008 roku. 

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze, w zakresie działki  

nr 78/74, w granicach opracowania oznaczonych na rysunku planu – załączniku nr 1 do uchwały. 

3. Integralną część niniejszej uchwały stanowi: 

1) Załącznik nr 1 w skali 1: 2000 w zakresie określonym w uchwale i na rysunku, 

2) Załącznik nr 2 – rozpatrzenie uwag przez Radę Gminy wniesionych podczas wyłożenia zmiany planu, 

3) Załącznik nr 3 – realizacja zadań należących do samorządu gminnego wynikających z uchwalenia zmiany planu. 

 

§ 2. 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) rysunku planu  – należy przez to rozumieć rysunek stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) terenie  – rozumie się przez to teren o określonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku zmiany planu 

liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem literowym. 

 

§ 3. 

1. Celem regulacji zawartych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest: 

1) ustalenie przeznaczenia terenów pod określone funkcje, 

2) ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

3) określenie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy, 

4) ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 



5) ustalenie stawek procentowych, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. W granicach planu nie występują: 

1) tereny górnicze,  

2) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, 

3) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, 

3. W granicach planu nie ustala się lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa w przepisach art. 2 ust. 5 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

§ 4. 

Ustala się funkcję terenu dla obszaru objętego planem – teren ulicy wewnętrznej - komunikacja, oznaczona symbolem 

KDW. 

§ 5. 

1. Ustala się, że w liniach rozgraniczających ulicy KDW poza pasem jezdni, obszar może być wyposażony w systemy 

infrastruktury technicznej oraz urządzenia techniczne z nimi związane dla sieci: 

a) elektroenergetycznej przesyłowej i oświetleniowej, 

b) wodociągowej, 

c) kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, 

d) światłowodów i sieci telefonicznej. 

2. Adaptuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej znajdujące się w liniach rozgraniczających ulicy oraz 

dopuszcza się ich budowę i modernizację.  

3. Nowe linie elektrotechniczne niskiego i średniego napięcia oraz telefoniczne muszą być skablowane 



 
ROZDZIAŁ II 

Ustalenia szczegółowe. 
 

§ 6. 
KARTA TERENU  

 
 
1. OZNACZENIE LITEROWE  KDW     2. POWIERZCHNIA 0.31 ha 
 
3. KLASA I NAZWA ULICY 

 
KDW 

 

 
teren ulicy wewnętrznej 

 
4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE 
1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m, 
2) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, 
3) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń, 
4) wyposażenie: chodnik 

 
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWN ĘTRZNYM 
poprzez skrzyżowanie z ulicami 59-KL, 70 KD oznaczonych w Uchwale NR XI/56/07 RADY GMINY 
KOSAKOWO z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części wsi Pogórze gm. Kosakowo 

 
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KR AJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
nie dotyczy 

 
7. ZASADY OCHRONY ŚRODODWISKA I PRZYRODY 
1) wody opadowe spływające z terenów utwardzonych i zanieczyszczonych wymagają podczyszczenia w 
stopniu zapewniającym spełnienie wymagań obowiązujących przepisów 
2) realizacja zapisów planu nie może naruszać przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 
września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 
2237) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r, nr 106 poz.1002) 
3) w celu ograniczenia i zapobiegania negatywnych oddziaływań na środowisko wskazane jest: 

a) przeprowadzenie monitoringu zasięgu przestrzennego placów budowy oraz porealizacyjnej analizy 
skuteczności ochrony gruntów i wód (prawidłowa gospodarka odpadami, system unieszkodliwiania ścieków), 
ochrony akustycznej i aerosanitarnej,  
b) włączenie w pożądaną z punktu ekologicznego formę przeprowadzenia inwestycji i realizowania 
działalności zasadę najlepszych dostępnych technik (wyszczególnioną w ustawie Prawo ochrony 
środowiska); 
c) utrzymanie optymalnych warunków funkcjonowania placu budowy, rozumianych m.in. jako ograniczanie do 
wymaganego minimum wielkości terenów budowy, sprawny sprzęt techniczny, gospodarowanie 
powstającymi odpadami niepowodujące zanieczyszczeń wód i gruntu, minimalizację robót powodujących 
znaczny wzrost zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery oraz hałasu na terenach przekształceń; 
d) kompensacji potencjalnych strat przyrodniczych, spowodowanych realizacją zadań budowlanych czy 
modernizacyjnych, poprzez nasadzenia roślinności autochtonicznej na zdegradowanych powierzchniach, 
wykorzystanie aktywnej biologicznie warstwy gleby z wykopów budowlanych do tworzenia terenów zielonych, 
e) zastosowanie takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które ograniczą 
negatywny wpływ na środowisko. 

 
8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie terenu 

 
 
9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 
1) mała architektura: dopuszcza się, 
2) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się obiekty stanowiące tradycyjne wyposażenie ulic, 
np.: kioski z prasą, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe, w tym 
również na lokalizacjach tymczasowych, 
3) urządzenia techniczne: dopuszcza się, 
4) zieleń: dopuszcza się 
5) reklamy wolnostojące: zabrania się 

 
10. STAWKA PROCENTOWA 
nie dotyczy 



 
11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ ĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
nie dotyczy 

 
12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRA NICZENIA W ICH 
UŻYTKOWANIU 
nie dotyczy 

 
ROZDZIAŁ III 

Ustalenia ko ńcowe. 
 

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

   § 8.     
Traci moc Uchwała NR XI/56/07 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 19 lipca 2007 roku w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogórze gm. Kosakowo dla obszaru objętego niniejszą uchwałą. 

                                                                                    

§ 9. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego. 

 

 

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

----------------------------------------    

 

 

 
   


