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Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XL/58/2017 
Rady Gminy Kosakowo  
Z dnia 8 czerwca 2017 r. 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla kanału zrzutowego odprowadzającego oczyszczone ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” do Zatoki Puckiej w 
Mechelinkach gm. Kosakowo z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko. 
 
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ukazało 
się:  
1. w prasie, w Biuletynie  Gminnym Wójta i Rady Gminy Kosakowo  
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo 
3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo.  

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 10.04.2017r.  do 08.05.2017r. W dniu 25.04.2017r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 

przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin składania uwag do projektu planu upłynął dnia 22.05.2017r. 
W okresie przewidzianym do składania uwag do projektu planu wpłynęły następujące pisma z uwagami: 

 
L.p. 

 
Data wpływu 

uwagi 

nazwisko i imię 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

 
 

oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy 
Kosakowo 

Rozstrzygnięcie 
Rady Gminy Kosakowo 

Uchwała Nr 
............................. 

 
 
 

Uwagi Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Uwaga 
uwzględnio 

na 

Uwaga 
nieuwzględ 

niona 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 20.05.2017 

Stowarzyszenie 
Ekologiczno-

Kulturowe Nasza 
Ziemia  

Kosakowo  
81-198  

ul. Złote Piaski 3  
 

1. W par 9 ust. 1. pkt. 4) 
oraz w par 12 ust. 6. i 7. 
przez wskazanie przepisów 
odrębnych, które mają 
obowiązywać 

obszar planu 
ustalenia ogólne 
 

 
Uwaga 

nieuwzględniona 
 

Uwaga 
nieuwzglę-

dniona 

Zgodnie z zasadami techniki 
prawodawczej w uchwale o uchwaleniu 
planu miejscowego nie ma obowiązku 
cytowania przepisów odrębnych. Posiadają 
moc obowiązującą niezależnie od planu 
miejscowego i podlegają częstym 
zmianom.  Akt prawa miejscowego w 
postaci uchwały rady gminy nie może 
regulować materii należących do 
przepisów wyższego rzędu. W związku z 
tym wprowadzanie do planów zapisów o 
obowiązywaniu innych aktów 
normatywnych jest bezzasadne.  
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2. W par 9 ust. 4 przez 
ustalenie zasad i warunków 
ochrony wód podziemnych 
w obszarze Głównego 
Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 110 przed 
przedostawaniem się 
zanieczyszczeń  

ustalenia ogólne  
Uwaga 

nieuwzględniona 
 

Uwaga 
nieuwzględ-

niona  

Ustalenia dotyczące GZWP 110 znajdują 
się w par.12. Ponadto projekt planu 
wprowadza szereg ustaleń mających na 
celu ochronę środowiska, w tym wód 
podziemnych, które to zostały uzgodnione i 
pozytywnie zaopiniowane z instytucjami 
właściwymi do uzgadniania i opiniowania 
planu, min. z Państwowym Powiatowym  
Inspektorem Sanitarnym w Pucku,  
Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Gdańsku, Dyrektorem 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, Wojewódzkim Inspektorem 
Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

3. W ustaleniach 
szczegółowych dla terenów 
elementarnych w części 
dotyczącej „Zasad 
modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury 
technicznej „ wnosimy o 
pozostawienie zapisów, iż 
dopuszcza się sytuowanie 
infrastruktury technicznej w 
formie urządzeń 
podziemnych wyłącznie dla 
terenów, które służą na 
potrzeby modernizacji 
kanału odprowadzającego 
ścieki. Dotyczy to terenów 
opisanych w par 19 o 
symbolach od 01.1.WS do 
01.11.WS. W odniesieniu 
do pozostałych terenów 
elementarnych wnosimy o 
wykreślenie możliwości 
sytuowania infrastruktury 
technicznej w formie 
urządzeń podziemnych. 

par 20 ust.3. pkt 
2), par 23 ust. 3. 
pkt. 3), par.30 
ust. 3. pkt 3), par 
31 ust. 3. pkt. 3), 
par 32 ust. 3. 
pkt. 3), par 40 
ust. 3. pkt. 3), 
par 43 ust. 3. 
pkt. 4), par 44 
ust. 3. pkt. 4), 
par 45 ust. 3. pkt 
2). 

 Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona  

Na terenach oznaczonych w planie WS 
dopuszcza się także realizację obiektów 
budowlanych związanych z rekreacyjnym 
wykorzystaniem terenu, ścieżki, ławki , 
zadaszone miejsca odpoczynku, 
oświetlenie. Umożliwienie budowy 
infrastruktury technicznej do celów, które 
służyć mają wyłącznie potrzebom 
modernizacji kanału odprowadzającego 
ścieki na terenach oznaczonych WS 
będzie ograniczeniem dla rekreacyjnego 
wykorzystania terenu. 
Plan dopuszcza sytuowanie  infrastruktury 
technicznej w formie urządzeń 
podziemnych w szczególności z uwagi na 
walory krajobrazowe. W nowych planach 
miejscowych dąży się do eliminowania w 
miarę możliwości urządzeń naziemnych 
m.in. linii napowietrznych, które powodują 
większą ingerencję w nieruchomość 
ograniczając jej przyszłe 
zagospodarowanie.   
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia robót budowlanych 
konieczna jest zgoda właścicieli 
nieruchomości na wybudowanie urządzeń 
infrastruktury technicznej na ich gruncie. 
Powyższa zgoda będzie podstawą do 
złożenia oświadczenia o dysponowaniu 
nieruchomością na cele budowlane w 
postępowaniu przed organem administracji 
architektoniczno-budowlanej. 
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wykreślenie zapisów o 
zakazie zabudowy na 
terenach rolnych.  

15 R, 16 R, 17 
R, 18 R 

 Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona  

Głównym założeniem kształtowania 
struktur przestrzennych określonymi w 
Studium jest ład przestrzenny rozumiany 
jako sposób zagospodarowania, który 
zapewnia m.in.: zrównoważony rozwój 
dążący do racjonalnego kształtowania 
środowiska, równowagę pomiędzy 
obszarami zabudowanymi a terenami 
otwartymi. 
Dążenie do zachowania ładu 
przestrzennego wyraża się przez 
sformułowanie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowaniu zabudowy: 

pozwalająca na minimalizację kosztów 
budowy i eksploatacji oraz utrzymania 
infrastruktury technicznej i społecznej; 
realizację zabudowy na nowych terenach 
inwestycyjnych uzależnia się od 
wyprzedzającej realizacji na tym terenie 
infrastruktury technicznej; 

powinien odpowiadać realnemu 
zapotrzebowaniu. Zjawisko to w 
konsekwencji prowadzi do nadmiernego 
rozpraszania zabudowy. Ma to ujemny 
wpływ na jakość przestrzeni, koszty 
budowy dróg i koszty infrastruktury 
technicznej. 

4. w par 12 ust. 11 w 
zapisie „ Wyklucza się 
lokalizację nowych 
gazociągów wysokiego 
ciśnienia na całym 
obszarze objętym planem„ 
wnosimy o zastąpienie 
słowa „nowych" słowami „ 
innych aniżeli gazociąg 
wymieniony wyżej w ust 10 
„. 

ustalenia ogólne  Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona  

Określenie „nowy” zgodnie ze Słownikiem 
Języka Polskiego oznacza min. świeżo 
powstały, zatem jest precyzyjne. Natomiast 
definicja gazociągu wysokiego ciśnienia 
jest zawarta w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 
usytuowanie. Dz.U. 2013 poz. 640. 

5. uzupełnienie załącznika 
nr 1 do projektu przez 
naniesienie na rysunek 
planu trasy przebiegu 
rurociągu 
odprowadzającego solankę 
z PMG Kosakowo do 
Mechelinek. W tekście 

  Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona  

Przy sporządzaniu rysunku planu 
miejscowego stosuje się oznaczenia 
graficzne zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie 
wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz oznaczenia 
dotyczące granic i linii regulacyjnych oraz 
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planu w par 16 wymieniono 
infrastrukturę techniczną 
znajdująca się na obszarze 
opracowania, a wykonaną 
na potrzeby PMG 
Kosakowo, w tym wskazany 
rurociąg  

elementów zagospodarowania 
przestrzennego określone w Polskiej 
Normie PN-B-01027. Spośród tych 
zawartych w ww. Normie istotna jest 
Granice stref ochronnych lub 
uciążliwości, którą wyznacza się np. od linii 
elektroenergetycznych WN, gazociągów 
WC, cmentarzy i in. Z tego względu na 
rysunku planu został oznaczony istniejący 
gazociąg wraz ze strefą kontrolowaną, 
natomiast innych sieci nie wrysowuje się. 

7. W przedstawionym 
projekcie mpzp nie 
uwzględniono koncesji nr 
4/2009/p z dnia 5 lutego 
2009r na poszukiwanie i 
rozpoznawanie złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego w 
rejonie „Wejherowo", która 
jak to wynika z Prognozy 
oddziaływania na 
środowisko opracowanej do 
planu, obowiązuje na 
terenie opracowania. W 
projekcie planu brak 
informacji na ten temat. 

  Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona  

W Prognozie oddziaływania na środowisko 
opracowanej do planu zamieszczono 
informację dotyczącą koncesji nr 4/2009/p 
z dnia 5 lutego 2009r na poszukiwanie i 
rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego w rejonie „Wejherowo". 
Koncesja ta obejmuje obszar 729,99 km2, 
jednak klastry (tereny wiertni) znajdują się 
w miejscowościach Opalino i Lubocino, 
zatem bezpośrednio nie dotyczą obszaru 
objętego planem. 

2. 22.05.2017 Osoba prywatna 

wykreślenie zakazu 
zabudowy z zapisów w 
projekcie w/w planu. Zakaz 
taki znajduje się w 
ustaleniach szczegółowych 
dla terenów elementarnych 
oznaczonych w palnie jako 
R. 

771, 772, 
691/2 

18.R  Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

Głównym założeniem kształtowania 
struktur przestrzennych określonymi w 
Studium jest ład przestrzenny rozumiany 
jako sposób zagospodarowania, który 
zapewnia m.in.: zrównoważony rozwój 
dążący do racjonalnego kształtowania 
środowiska, równowagę pomiędzy 
obszarami zabudowanymi a terenami 
otwartymi. 
Dążenie do zachowania ładu 
przestrzennego wyraża się przez 
sformułowanie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowaniu zabudowy: 
• zasada koncentracji zabudowy, 
pozwalająca na minimalizację kosztów 
budowy i eksploatacji oraz utrzymania 
infrastruktury technicznej i społecznej; 
realizację zabudowy na nowych terenach 
inwestycyjnych uzależnia się od 
wyprzedzającej realizacji na tym terenie 
infrastruktury technicznej; 
• rozwój urbanizacji na nowych terenach 
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powinien odpowiadać realnemu 
zapotrzebowaniu. Zjawisko to w 
konsekwencji prowadzi do nadmiernego 
rozpraszania zabudowy. Ma to ujemny 
wpływ na jakość przestrzeni, koszty 
budowy dróg i koszty infrastruktury 
technicznej. 

3. 21.05.2017 Osoba prywatna 

wykreślenie zakazu 
zabudowy z zapisów w 
projekcie w/w planu. Zakaz 
taki znajduje się w 
ustaleniach szczegółowych 
dla terenów elementarnych 
oznaczonych w palnie jako 
15R 

775, 1072 15.R  
Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

Głównym założeniem kształtowania 
struktur przestrzennych określonymi w 
Studium jest ład przestrzenny rozumiany 
jako sposób zagospodarowania, który 
zapewnia m.in.: zrównoważony rozwój 
dążący do racjonalnego kształtowania 
środowiska, równowagę pomiędzy 
obszarami zabudowanymi a terenami 
otwartymi. 
Dążenie do zachowania ładu 
przestrzennego wyraża się przez 
sformułowanie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowaniu zabudowy: 
• zasada koncentracji zabudowy, 
pozwalająca na minimalizację kosztów 
budowy i eksploatacji oraz utrzymania 
infrastruktury technicznej i społecznej; 
realizację zabudowy na nowych terenach 
inwestycyjnych uzależnia się od 
wyprzedzającej realizacji na tym terenie 
infrastruktury technicznej; 
• rozwój urbanizacji na nowych terenach 
powinien odpowiadać realnemu 
zapotrzebowaniu. Zjawisko to w 
konsekwencji prowadzi do nadmiernego 
rozpraszania zabudowy. Ma to ujemny 
wpływ na jakość przestrzeni, koszty 
budowy dróg i koszty infrastruktury 
technicznej. 

4. 21.05.2017 Osoba prywatna  

wykreślenie zakazu 
zabudowy z zapisów w 
projekcie w/w planu.  
Zakaz taki znajduje się w 
ustaleniach szczegółowych 
dla terenów elementarnych 
oznaczonych w palnie jako 
15R 

1131 15.R  
Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

Głównym założeniem kształtowania 
struktur przestrzennych określonymi w 
Studium jest ład przestrzenny rozumiany 
jako sposób zagospodarowania, który 
zapewnia m.in.: zrównoważony rozwój 
dążący do racjonalnego kształtowania 
środowiska, równowagę pomiędzy 
obszarami zabudowanymi a terenami 
otwartymi. 
Dążenie do zachowania ładu 
przestrzennego wyraża się przez 
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sformułowanie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowaniu zabudowy: 
• zasada koncentracji zabudowy, 
pozwalająca na minimalizację kosztów 
budowy i eksploatacji oraz utrzymania 
infrastruktury technicznej i społecznej; 
realizację zabudowy na nowych terenach 
inwestycyjnych uzależnia się od 
wyprzedzającej realizacji na tym terenie 
infrastruktury technicznej; 
• rozwój urbanizacji na nowych terenach 
powinien odpowiadać realnemu 
zapotrzebowaniu. Zjawisko to w 
konsekwencji prowadzi do nadmiernego 
rozpraszania zabudowy. Ma to ujemny 
wpływ na jakość przestrzeni, koszty 
budowy dróg i koszty infrastruktury 
technicznej. 

5. 21.05.2017 Osoba prywatna 

wykreślenie zakazu 
zabudowy z zapisów w 
projekcie w/w planu.  
Zakaz taki znajduje się w 
ustaleniach szczegółowych 
dla terenów elementarnych 
oznaczonych w palnie jako 
18R 

759/2 18.R  
Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

Głównym założeniem kształtowania 
struktur przestrzennych określonymi w 
Studium jest ład przestrzenny rozumiany 
jako sposób zagospodarowania, który 
zapewnia m.in.: zrównoważony rozwój 
dążący do racjonalnego kształtowania 
środowiska, równowagę pomiędzy 
obszarami zabudowanymi a terenami 
otwartymi. 
Dążenie do zachowania ładu 
przestrzennego wyraża się przez 
sformułowanie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowaniu zabudowy: 
• zasada koncentracji zabudowy, 
pozwalająca na minimalizację kosztów 
budowy i eksploatacji oraz utrzymania 
infrastruktury technicznej i społecznej; 
realizację zabudowy na nowych terenach 
inwestycyjnych uzależnia się od 
wyprzedzającej realizacji na tym terenie 
infrastruktury technicznej; 
• rozwój urbanizacji na nowych terenach 
powinien odpowiadać realnemu 
zapotrzebowaniu. Zjawisko to w 
konsekwencji prowadzi do nadmiernego 
rozpraszania zabudowy. Ma to ujemny 
wpływ na jakość przestrzeni, koszty 
budowy dróg i koszty infrastruktury 
technicznej. 
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6. 21.05.2017 Osoba prywatna 

wykreślenie zakazu 
zabudowy z zapisów w 
projekcie w/w planu.  
Zakaz taki znajduje się w 
ustaleniach szczegółowych 
dla terenów elementarnych 
oznaczonych w palnie jako 
15 R 

1075 15.R  
Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

Głównym założeniem kształtowania 
struktur przestrzennych określonymi w 
Studium jest ład przestrzenny rozumiany 
jako sposób zagospodarowania, który 
zapewnia m.in.: zrównoważony rozwój 
dążący do racjonalnego kształtowania 
środowiska, równowagę pomiędzy 
obszarami zabudowanymi a terenami 
otwartymi. 
Dążenie do zachowania ładu 
przestrzennego wyraża się przez 
sformułowanie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowaniu zabudowy: 
• zasada koncentracji zabudowy, 
pozwalająca na minimalizację kosztów 
budowy i eksploatacji oraz utrzymania 
infrastruktury technicznej i społecznej; 
realizację zabudowy na nowych terenach 
inwestycyjnych uzależnia się od 
wyprzedzającej realizacji na tym terenie 
infrastruktury technicznej; 
• rozwój urbanizacji na nowych terenach 
powinien odpowiadać realnemu 
zapotrzebowaniu. Zjawisko to w 
konsekwencji prowadzi do nadmiernego 
rozpraszania zabudowy. Ma to ujemny 
wpływ na jakość przestrzeni, koszty 
budowy dróg i koszty infrastruktury 
technicznej. 

7. 22.05.2017 Osoby prywatne 

wykreślenie zakazu 
zabudowy z zapisów w 
projekcie w/w planu. Zakaz 
taki znajduje się w 
ustaleniach szczegółowych 
dla terenów elementarnych 
oznaczonych w palnie jako 
17R 

822 17.R  
Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

Głównym założeniem kształtowania 
struktur przestrzennych określonymi w 
Studium jest ład przestrzenny rozumiany 
jako sposób zagospodarowania, który 
zapewnia m.in.: zrównoważony rozwój 
dążący do racjonalnego kształtowania 
środowiska, równowagę pomiędzy 
obszarami zabudowanymi a terenami 
otwartymi. 
Dążenie do zachowania ładu 
przestrzennego wyraża się przez 
sformułowanie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowaniu zabudowy: 
• zasada koncentracji zabudowy, 
pozwalająca na minimalizację kosztów 
budowy i eksploatacji oraz utrzymania 
infrastruktury technicznej i społecznej; 
realizację zabudowy na nowych terenach 
inwestycyjnych uzależnia się od 
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wyprzedzającej realizacji na tym terenie 
infrastruktury technicznej; 
• rozwój urbanizacji na nowych terenach 
powinien odpowiadać realnemu 
zapotrzebowaniu. Zjawisko to w 
konsekwencji prowadzi do nadmiernego 
rozpraszania zabudowy. Ma to ujemny 
wpływ na jakość przestrzeni, koszty 
budowy dróg i koszty infrastruktury 
technicznej. 

8. 21.05.2017 Osoba prywatna 

wykreślenie zakazu 
zabudowy z zapisów w 
projekcie w/w planu. Zakaz 
taki znajduje się w 
ustaleniach szczegółowych 
dla terenów elementarnych 
oznaczonych w palnie jako 
15R 

1137, 1134 15.R  Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

Głównym założeniem kształtowania 
struktur przestrzennych określonymi w 
Studium jest ład przestrzenny rozumiany 
jako sposób zagospodarowania, który 
zapewnia m.in.: zrównoważony rozwój 
dążący do racjonalnego kształtowania 
środowiska, równowagę pomiędzy 
obszarami zabudowanymi a terenami 
otwartymi. 
Dążenie do zachowania ładu 
przestrzennego wyraża się przez 
sformułowanie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowaniu zabudowy: 
• zasada koncentracji zabudowy, 
pozwalająca na minimalizację kosztów 
budowy i eksploatacji oraz utrzymania 
infrastruktury technicznej i społecznej; 
realizację zabudowy na nowych terenach 
inwestycyjnych uzależnia się od 
wyprzedzającej realizacji na tym terenie 
infrastruktury technicznej; 
• rozwój urbanizacji na nowych terenach 
powinien odpowiadać realnemu 
zapotrzebowaniu. Zjawisko to w 
konsekwencji prowadzi do nadmiernego 
rozpraszania zabudowy. Ma to ujemny 
wpływ na jakość przestrzeni, koszty 
budowy dróg i koszty infrastruktury 
technicznej. 

9. 21.05.2017 Osoba prywatna 

wykreślenie zakazu 
zabudowy z zapisów  
w projekcie w/w planu.  
Zakaz taki znajduje się  
w ustaleniach 
szczegółowych dla terenów 
elementarnych 
oznaczonych w palnie jako 
18R 

789 18.R  
Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

Głównym założeniem kształtowania 
struktur przestrzennych określonymi w 
Studium jest ład przestrzenny rozumiany 
jako sposób zagospodarowania, który 
zapewnia m.in.: zrównoważony rozwój 
dążący do racjonalnego kształtowania 
środowiska, równowagę pomiędzy 
obszarami zabudowanymi a terenami 
otwartymi. 
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Dążenie do zachowania ładu 
przestrzennego wyraża się przez 
sformułowanie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowaniu zabudowy: 
• zasada koncentracji zabudowy, 
pozwalająca na minimalizację kosztów 
budowy i eksploatacji oraz utrzymania 
infrastruktury technicznej i społecznej; 
realizację zabudowy na nowych terenach 
inwestycyjnych uzależnia się od 
wyprzedzającej realizacji na tym terenie 
infrastruktury technicznej; 
• rozwój urbanizacji na nowych terenach 
powinien odpowiadać realnemu 
zapotrzebowaniu. Zjawisko to w 
konsekwencji prowadzi do nadmiernego 
rozpraszania zabudowy. Ma to ujemny 
wpływ na jakość przestrzeni, koszty 
budowy dróg i koszty infrastruktury 
technicznej. 

10. 21.05.2017 Osoba prywatna 

wykreślenie zakazu 
zabudowy z zapisów w 
projekcie w/w planu.  
Zakaz taki znajduje się w 
ustaleniach szczegółowych 
dla terenów elementarnych 
oznaczonych w palnie jako 
18R 

748 18.R  
Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

Głównym założeniem kształtowania 
struktur przestrzennych określonymi w 
Studium jest ład przestrzenny rozumiany 
jako sposób zagospodarowania, który 
zapewnia m.in.: zrównoważony rozwój 
dążący do racjonalnego kształtowania 
środowiska, równowagę pomiędzy 
obszarami zabudowanymi a terenami 
otwartymi. 
Dążenie do zachowania ładu 
przestrzennego wyraża się przez 
sformułowanie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowaniu zabudowy: 
• zasada koncentracji zabudowy, 
pozwalająca na minimalizację kosztów 
budowy i eksploatacji oraz utrzymania 
infrastruktury technicznej i społecznej; 
realizację zabudowy na nowych terenach 
inwestycyjnych uzależnia się od 
wyprzedzającej realizacji na tym terenie 
infrastruktury technicznej; 
• rozwój urbanizacji na nowych terenach 
powinien odpowiadać realnemu 
zapotrzebowaniu. Zjawisko to w 
konsekwencji prowadzi do nadmiernego 
rozpraszania zabudowy. Ma to ujemny 
wpływ na jakość przestrzeni, koszty 
budowy dróg i koszty infrastruktury 
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technicznej. 

11. 21.05.2017 Osoba prywatna 

wykreślenie zakazu 
zabudowy z zapisów w 
projekcie w/w planu.  
Zakaz taki znajduje się w 
ustaleniach szczegółowych 
dla terenów elementarnych 
oznaczonych w palnie jako 
15R 

1117/2 15.R  
Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

Głównym założeniem kształtowania 
struktur przestrzennych określonymi w 
Studium jest ład przestrzenny rozumiany 
jako sposób zagospodarowania, który 
zapewnia m.in.: zrównoważony rozwój 
dążący do racjonalnego kształtowania 
środowiska, równowagę pomiędzy 
obszarami zabudowanymi a terenami 
otwartymi. 
Dążenie do zachowania ładu 
przestrzennego wyraża się przez 
sformułowanie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowaniu zabudowy: 
• zasada koncentracji zabudowy, 
pozwalająca na minimalizację kosztów 
budowy i eksploatacji oraz utrzymania 
infrastruktury technicznej i społecznej; 
realizację zabudowy na nowych terenach 
inwestycyjnych uzależnia się od 
wyprzedzającej realizacji na tym terenie 
infrastruktury technicznej; 
• rozwój urbanizacji na nowych terenach 
powinien odpowiadać realnemu 
zapotrzebowaniu. Zjawisko to w 
konsekwencji prowadzi do nadmiernego 
rozpraszania zabudowy. Ma to ujemny 
wpływ na jakość przestrzeni, koszty 
budowy dróg i koszty infrastruktury 
technicznej. 

12. 08.05.2017 Osoba prywatna 

Wnosi o zmianę 
przeznaczenia terenu 
oznaczonego jako 15R z 
roli bez  prawa zabudowy 
na funkcje zabudowy 
zagrodowej, terenów łąk, 
pastwisk i upraw rolnych i 
ogrodniczej 

1129 
1130 

1077/1 
15.R  

Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

Głównym założeniem kształtowania 
struktur przestrzennych określonymi w 
Studium jest ład przestrzenny rozumiany 
jako sposób zagospodarowania, który 
zapewnia m.in.: zrównoważony rozwój 
dążący do racjonalnego kształtowania 
środowiska, równowagę pomiędzy 
obszarami zabudowanymi a terenami 
otwartymi. 
Dążenie do zachowania ładu 
przestrzennego wyraża się przez 
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sformułowanie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowaniu zabudowy: 
• zasada koncentracji zabudowy, 
pozwalająca na minimalizację kosztów 
budowy i eksploatacji oraz utrzymania 
infrastruktury technicznej i społecznej; 
realizację zabudowy na nowych terenach 
inwestycyjnych uzależnia się od 
wyprzedzającej realizacji na tym terenie 
infrastruktury technicznej; 
• rozwój urbanizacji na nowych terenach 
powinien odpowiadać realnemu 
zapotrzebowaniu. Zjawisko to w 
konsekwencji prowadzi do nadmiernego 
rozpraszania zabudowy. Ma to ujemny 
wpływ na jakość przestrzeni, koszty 
budowy dróg i koszty infrastruktury 
technicznej. 

13. 22.05.2017 Osoby prywatne 

wykreślenie zakazu 
zabudowy z zapisów w 
projekcie w/w planu.  
Zakaz taki znajduje się w 
ustaleniach szczegółowych 
dla terenów elementarnych 
oznaczonych w palnie jako 
16R 

837 16.R  
Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

Głównym założeniem kształtowania 
struktur przestrzennych określonymi w 
Studium jest ład przestrzenny rozumiany 
jako sposób zagospodarowania, który 
zapewnia m.in.: zrównoważony rozwój 
dążący do racjonalnego kształtowania 
środowiska, równowagę pomiędzy 
obszarami zabudowanymi a terenami 
otwartymi. 
Dążenie do zachowania ładu 
przestrzennego wyraża się przez 
sformułowanie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowaniu zabudowy: 
• zasada koncentracji zabudowy, 
pozwalająca na minimalizację kosztów 
budowy i eksploatacji oraz utrzymania 
infrastruktury technicznej i społecznej; 
realizację zabudowy na nowych terenach 
inwestycyjnych uzależnia się od 
wyprzedzającej realizacji na tym terenie 
infrastruktury technicznej; 
• rozwój urbanizacji na nowych terenach 
powinien odpowiadać realnemu 
zapotrzebowaniu. Zjawisko to w 
konsekwencji prowadzi do nadmiernego 
rozpraszania zabudowy. Ma to ujemny 
wpływ na jakość przestrzeni, koszty 
budowy dróg i koszty infrastruktury 
technicznej. 
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14. 

23.05.2017 
(data nadania 

w UP 

22.05.2017r.) 

Osoba prywatna   
(brak adresu) 

wykreślenie zakazu 
zabudowy z zapisów w 
projekcie w/w planu. Zakaz 
taki znajduje się w 
ustaleniach szczegółowych 
dla terenów elementarnych 
oznaczonych w palnie jako 
WS i zmniejsza wartość 
nieruchomości  

1185/28 
1185/29 

01.1.WS  Uwaga 

nieuwzględniona 

  

Działki nr 1185/29 i 1185/28 w Mostach 
stanowią w obowiązującym planie 
miejscowym uchwalonym uchwałą Nr 
XLIII/74/2009 z dnia 28.10.2009r.   teren 
oznaczony  01KS – teren  kanału 
zrzutowego odprowadzającego ścieki. 
Przez działki biegnie kanał  ścieków 
oczyszczonych do Zatoki Puckiej. Plan 
miejscowy nie wprowadza zasadniczej 
zmiany funkcji terenu dla w/w działek.  

15. 

23.05.2017r. 
(data nadania 

w UP 
22.05.2017r. 

Osoby prywatne 

wykreślenie zakazu 
zabudowy z zapisów w 
projekcie w/w planu. Zakaz 
taki znajduje się w 
ustaleniach szczegółowych 
dla terenów elementarnych 
oznaczonych w palnie jako 
15R 

1128 
1135 

15R  Uwaga 

nieuwzględniona 

  

Głównym założeniem kształtowania 
struktur przestrzennych określonymi w 
Studium jest ład przestrzenny rozumiany 
jako sposób zagospodarowania, który 
zapewnia m.in.: zrównoważony rozwój 
dążący do racjonalnego kształtowania 
środowiska, równowagę pomiędzy 
obszarami zabudowanymi a terenami 
otwartymi. 
Dążenie do zachowania ładu 
przestrzennego wyraża się przez 
sformułowanie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowaniu zabudowy: 
• zasada koncentracji zabudowy, 
pozwalająca na minimalizację kosztów 
budowy i eksploatacji oraz utrzymania 
infrastruktury technicznej i społecznej; 
realizację zabudowy na nowych terenach 
inwestycyjnych uzależnia się od 
wyprzedzającej realizacji na tym terenie 
infrastruktury technicznej; 
• rozwój urbanizacji na nowych terenach 
powinien odpowiadać realnemu 
zapotrzebowaniu. Zjawisko to w 
konsekwencji prowadzi do nadmiernego 
rozpraszania zabudowy. Ma to ujemny 
wpływ na jakość przestrzeni, koszty 
budowy dróg i koszty infrastruktury 
technicznej. 

16.. 22.05.2017 

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Gdyni 

ul. Witomińska 29 
81-311 Gdynia 

I.1. Wykreślenie z tekstu 
planu zapisów znajdujących 
się w 9 ust. 4 pkt 1.  
„przywrócenie przebiegu 
cieku Zagórskiej Strugi 
(Kanału Młyńskiego) 
oznaczonego na rysunku 
planu jako WS” 

obszar planu ustalenia ogólne  Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

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” w głąb Zatoki Puckiej w 
Mechelinkach. Dokonana analiza pozwoliła 
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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 szczelnym 
kolektorze oraz spowodowanie 
przywrócenia biegu cieku Zagórska Struga 
(Kanału Młyńskiego). 
Przewidywane w  planie rozwiązania są 
zgodne z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kosakowo tekstu jednolitego po zmianach,  
zatwierdzonego uchwałą Nr XX/5/2016 
Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 stycznia 
2016 roku. W studium wskazuje się na  
skanalizowanie (ujęcie w rurę) kanału 
ściekowego  odprowadzającego 
oczyszczone ścieki z GOŚ Dębogórze do 
Zatoki Puckiej i przywrócenie cieku rzeki 
Zagórskiej Strugi o ile ekspertyzy 
techniczne wykażą taką możliwość. 
Możliwość skanalizowania kanału i 
przywrócenia cieku Zagórskiej Strudze 
została potwierdzona wykonaną przez 
Przedsiębiorstwo Projektowania i 
Realizacji Inwestycji „MEL-KAN” w grudniu 
2016r. „Analizą możliwości przywrócenia 
funkcji cieku Zagórska Struga dla kanału 
zrzutowego GOŚ Dębogórze, na odcinku 
Kazimierz Mechelinki”. 
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I.2. Ustalenie § 9 ust. 4 pkt 
10 („Zasady ochrony 
środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego"): 
„należy wykonać 
kompleksowe opracowanie 
dotyczące funkcjonowania i 
ew. odtworzenia sieci 
melioracyjnej na obszarze 
objętym planem; 
opracowanie powyższe 
powinno uwzględniać 
procedurę oddziaływania na 
obszary Natura 2000" jest 
niewłaściwe, gdyż 
przedmiotowe opracowanie 
powinno zostać wykonane 
przed lub równocześnie z 
projektem planu. W 
nawiązaniu do wielokrotnie 
zgłaszanych przez Gminę 
Kosakowo problemów z 
podtapianiem terenów 
położonych w pobliżu 
kanału tut. 
Przedsiębiorstwo zwraca 
uwagę, że na terenie 
objętym planem 
zlokalizowane są liczne 
rowy melioracji 
szczegółowej (nie 
eksploatowane przez 
Spółkę). W związku z czym, 
w opinii Spółki, planowane 
zagospodarowanie terenu 
powinno uwzględniać 
możliwość dalszego ich 
funkcjonowania lub 
konieczność ich 
przebudowy i rozbudowy. 

ustalenia ogólne  
Uwaga 

nieuwzględniona 
 

Uwaga 
nieuwzglę-

dniona 

Uruchomienie oczyszczalni ścieków  
przyczyniło się do radykalnej zmiany 
układu hydrograficznego zlewni Zagórskiej 
Strugi. Przez około 20 lat do połowy lat 
osiemdziesiątych kanał ściekowy 
funkcjonował jako ciek otwarty służąc jako 
odbiornik wód z własnej zlewni, służąc 
także jako odbiornik wód ze 
zmeliorowanych użytków zielonych i 
jednocześnie jako odbiornik 
podczyszczonych ścieków z oczyszczalni 
Dębogórze. 
Po ujęciu otwartego koryta w zamknięty, 
prostokątny żelbetowy kanał ściekowy 
przestał być odbiornikiem wód ze zlewni, 
czyli utracił w znaczący sposób funkcję 
odwadniającą. Brak funkcji odwadniającej 
Kanału Ściekowego przejawia się 
degradacją istniejącego systemu rowów 
melioracyjnych, a co za tym idzie 
degradacją ca 500 ha użytków zielonych. 
Ponadto na obszarach zabudowanych 
(wieś Mosty) kanał ten nie zapewnia 
odprowadzenia spływu wód deszczowych, 
zwłaszcza po ulewnych deszczach.  
Projekt planu ma na celu odtworzenie 
Zagórskiej Strugi a co za tym idzie 
rozwiązanie problemu melioracji łąk oraz 
odprowadzenia wód opadowych z 
miejscowości Mosty i Mechelinki. 
Planowane zagospodarowanie terenu 
uwzględnia możliwość dalszego 
funkcjonowania sieci melioracyjnej oraz 
ewentualną konieczność przebudowy i 
rozbudowy. Rozwiązanie problemu 
melioracji łąk zostało uwzględnione w 
wykonanej przez Przedsiębiorstwo 
Projektowania i Realizacji Inwestycji „MEL-
KAN” w grudniu 2016r. „Analizie 
możliwości przywrócenia funkcji cieku 
Zagórska Struga dla kanału zrzutowego 
GOŚ Dębogórze, na odcinku Kazimierz 
Mechelinki”. 

I.3. usuniecie z tekstu planu 
zapisów znajdujących się w 
§ 16 pkt 3.  wymóg 
bezwzględnej przebudowy 
istniejącego kanału 

ustalenia ogólne  
Uwaga  

nieuwzględniona 
 

Uwaga 
nieuwzglę-

dniona 

Projekt planu dopuszcza lokalizację 

kolektora odpływowego w liniach 

rozgraniczających terenów 01.1. WS, 01.2. 

WS, 01.3. WS, 01.4. WS, 01.5. WS, 01.6. 

WS, 01.7. WS, 01.8. WS, 01.9. WS, 01.10. 
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odpływowego. 
Przyjmowanie konkretnych 
rozwiązań technicznych jest 
rażącym naruszeniem 
zasad obowiązujących przy 
projektowaniu tego typu 
obiektów.  

WS, 01.11.WS, 04.KS, w liniach 

rozgraniczających dróg publicznych i 

wewnętrznych oraz na terenach zieleni 

publicznej i urządzonej, nie ustalając jego 

konkretnych parametrów. 

Jednocześnie zaznaczyć należy, że gminie 

przysługuje „władztwo planistyczne" na jej 

terenie, które co do zasady materializuje 

się poprzez uchwalanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

„Władztwo planistyczne" oparte jest na 

ustawowym umocowaniu do wprowadzania 

ograniczeń w prawach konstytucyjnie 

chronionych, w tym w prawie własności. 

Opracowanie przedmiotowego 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wynika z potrzeb 

uregulowania spraw związanych ze 

stanem technicznym kanału odpływowego 

oczyszczonych ścieków. Powyższe 

wpisuje się w instytucję tzw. władztwa 

planistycznego gminy i jest przejawem 

racjonalnego gospodarowania 

przestrzenią. Zaznaczyć również należy, 

że niniejsza uchwała czyni zadość 

oczekiwaniom społeczności lokalnej. Od 

wielu lat mieszkańcy  zgłaszają władzom 

gminy problem związany z podtopieniami i 

zalewaniem przyległych do kanału gruntów 

i posesji. 

I.4. wnioskuje o 
przeznaczenie wszystkich 
terenów oznaczonych 
symbolami: 01.2.WS, 
01.3.WS, 01.4.WS, 
01.5.WS, 01.6.WS, 
01.7.WS, 01.8.WS, 
01.9.WS, 01.10.WS, 
01.11.WS i części terenu 
01.1. WS dla kanału 
zrzutowego 
odprowadzającego 
oczyszczone ścieki z GOŚ 

01.1.WS 
01.2.WS, 
01.3.WS, 
01.4.WS, 
01.5.WS, 
01.6.WS, 
01.7.WS, 
01.8.WS, 
01.9.WS, 
01.10.WS, 
01.11.WS 

 
Uwaga 

nieuwzględniona 
 

Uwaga 
nieuwzglę-

dniona 

Przystąpienie do przedmiotowego 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego ma na celu wprowadzenie 

takich zapisów, które spowodują 

konieczność odprowadzania 

oczyszczonych ścieków w szczelnym 

kolektorze oraz  przywrócenie Zagórskiej 

Strudze (Kanałowi Młyńskiemu) funkcji 

cieku odwodnieniowego. To uchroni grunty 

przed dalszym podtapianiem. Plan 

dopuszcza lokalizację kolektora 

odprowadzającego oczyszczone ścieki z 
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Dębogórze do Zatoki 
Puckiej i oznaczenie go w 
załączniku graficznym 
symbolem KS.   

GOŚ Dębogórze we wszystkich terenach 

WS i KS.   Przewidywane w  planie 

rozwiązania są zgodne z ustaleniami 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kosakowo uchwalonego uchwałą Nr 

XX/5/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 

28 stycznia 2016 roku. W studium 

wskazuje się na  skanalizowanie (ujęcie w 

rurę) kanału ściekowego  

odprowadzającego oczyszczone ścieki z 

GOŚ Dębogórze do Zatoki Puckiej i 

przywrócenie cieku rzeki Zagórskiej Strugi, 

o ile ekspertyzy techniczne wykażą taką 

możliwość. Możliwość skanalizowania 

kanału i przywrócenia cieku Zagórskiej 

Strugi została potwierdzona wykonaną 

przez Przedsiębiorstwo Projektowania i 

Realizacji Inwestycji „MEL-KAN” w grudniu 

2016r. „Analizą możliwości przywrócenia 

funkcji cieku Zagórska Struga dla kanału 

zrzutowego GOŚ Dębogórze, na odcinku 

Kazimierz Mechelinki”. 

I.5. wydzielenie z obszaru 
02.PL terenu zajętego 
przez żelbetową 
konstrukcje wylotu i 
przyłączenie go do obszaru 
04.KS.   

02.PL  
04.KS.   

 
Uwaga 

nieuwzględniona 
 

Uwaga 
nieuwzglę-

dniona 

Ustalenia planu mówią że w obrębie terenu 
elementarnego 02.PL znajduje się wylot 
brzegowy ścieków oczyszczonych do 
Zatoki Puckiej oraz dopuszcza się prace 
polegające na przebudowie i remoncie do 
czasu rozbiórki obiektu budowlanego. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zakończyło 
realizację projektu którego celem było 
zastąpienie wylotu kolektora 
odprowadzającego ścieki z oczyszczalni 
Dębogórze głębokowodnym kolektorem na 
dnie Zatoki Puckiej. Obecnie ścieki 
oczyszczone odprowadzane są do Zatoki 
Puckiej na odległość ponad 2,3 km od linii 
brzegowej kolektorem głębokowodnym 
(pod dnem morskim). 
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I.6. usuniecie z tekstu planu 
zapisów, znajdujących się 
w § 9 ust. 4 pkt 1, 
dotyczących rozbiórki 
wylotu brzegowego ścieków 
oczyszczonych.   

02.PL  Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

Obecnie ścieki oczyszczone 

odprowadzane są do Zatoki Puckiej na 

odległość ponad 2,3 km od linii brzegowej 

kolektorem głębokowodnym (pod dnem 

morskim).  

Żelbetowa konstrukcje wylotu brzegowego 

może być użytkowana w sposób 

dotychczasowy, a projekt planu nie 

wprowadza ustaleń dotyczących 

konieczności jego rozbiórki.   

I.7. uzupełnienie projektu 
planu o zapis informujący, 
że szerokość i konstrukcja 
tras rowerowych oraz ich 
skrzyżowań z kanałem 
odpływowym 
odprowadzającym 
oczyszczone ścieki z GOŚ 
„Dębogórze" do Zatoki 
Puckiej nie powinna 
utrudniać prowadzenia 
robót eksploatacyjnych i 
naprawczych kanału, a 
projekty drogowe tras 
rowerowych powinny być 
uzgadniane z właścicielem 
kanału.   

ustalenia ogólne  
Uwaga 

nieuwzględniona 
 

Uwaga 
nieuwzglę-

dniona 

O konieczności uzgadniania projektów 

budowlanych mówi art. 20 ust. 1 ustawy – 

Prawo budowlane: do podstawowych 

obowiązków projektanta należy: uzyskanie 

wymaganych opinii, uzgodnień i 

sprawdzeń rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z przepisów, a art. 

32 ust. 1 nakłada na inwestora m.in. 

następujący obowiązek: Pozwolenie na 

budowę lub rozbiórkę obiektu 

budowlanego może być wydane po 

uprzednim uzyskaniu przez inwestora, 

wymaganych przepisami szczegółowymi, 

pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych 

organów. Ustalenia takie nie są zadaniem 

planu miejscowego. 

I.8. Przedsiębiorstwo jako 
właściciel działek nr: 1018/8 
i 1018/6 (obr. Kazimierz) 
oraz 70/9 i 70/8 (obr. 
Mechelinki) nie wyraża 
zgody na zmianę ich 
przeznaczenia na teren 
kanału Zagórskiej Strugi, 
ciągu pieszo-jezdnego i 
rolniczy. Wnioskujemy o 
włączenie całej ich 
powierzchni do terenu 
04.KS.   

01.1.WS, 07.ZN 
30.R 

13.KX 
 

Uwaga 
nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

Roszczenia właściciela albo użytkownika 

wieczystego w związku z uchwaleniem lub 

zmianą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego określa 

art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

I. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu 

miejscowego albo jego zmianą, 

korzystanie z nieruchomości lub jej części 

w dotychczasowy sposób lub zgodny z 

dotychczasowym przeznaczeniem stało się 

niemożliwe bądź istotnie ograniczone, 

właściciel albo użytkownik wieczysty 

nieruchomości może żądać od gminy: 

1)odszkodowania za poniesioną 
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rzeczywistą szkodę albo 

2) wykupienia nieruchomości lub jej części. 

Gmina może zaoferować właścicielowi 

nieruchomość zamienną. 

I.9. Przedsiębiorstwo jako 
właściciel działek nr 
1184/12 i 1184/11 nie 
wyraża zgody na zmianę 
ich przeznaczenia na teren 
zabudowy zagrodowej. 
Wnioskujemy o włączenie 
całej ich powierzchni do 
terenu 26.W (SUW 
Kazimierz).   

26.W  
Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

działki nr 1184/12 i 1184/11 znajdują się w 
granicach terenu 26.W 

I.10.. Projekty przejazdów 
planowanych nad kanałem 
odpływowym 
odprowadzającym 
oczyszczone ścieki z GOŚ 
„Dębogórze" do Zatoki 
Puckiej, określonych 
symbolami KD.D.12, 
KD.D.11, KD.D.08, KX.13, 
powinny być uzgodnione z 
właścicielem kanału. 
Wnioskujemy o 
uzupełnienie projektu planu 
o zapis informujący, że 
konstrukcja przejazdów, 
określonych symbolami: 
KD.D.12, KD.D.11, 
KD.D.08, KX.13 nie 
powinna utrudniać 
prowadzenia robót 
eksploatacyjnych i 
naprawczych kanału, a 
projekty tych przejazdów 
powinny być uzgadniane z 
właścicielem kanału.   

  
Uwaga 

nieuwzględniona 
 

Uwaga 
nieuwzglę-

dniona 

O konieczności uzgadniania projektów 
budowlanych mówi art. 20 ust. 1 ustawy – 
Prawo budowlane: do podstawowych 
obowiązków projektanta należy: uzyskanie 
wymaganych opinii, uzgodnień i 
sprawdzeń rozwiązań projektowych w 
zakresie wynikającym z przepisów, a art. 
32 ust. 1 nakłada na inwestora m.in. 
następujący obowiązek: Pozwolenie na 
budowę lub rozbiórkę obiektu 
budowlanego może być wydane po 
uprzednim uzyskaniu przez inwestora, 
wymaganych przepisami szczegółowymi, 
pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych 
organów. Ustalenia takie nie są zadaniem 
planu miejscowego. 
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I.11. Na terenach 
określonych symbolami: 
23.MN, 20.ZP nie 
zaznaczono terenu kanału 
odpływowego 
odprowadzającego 
oczyszczone ścieki z GOŚ 
„Dębogórze" do Zatoki 
Puckiej. Ze względów 
bezpieczeństwa oraz z 
uwagi na konieczność 
zapewnienia dostępu do 
kanału odpływowego w celu 
wykonywania prac 
eksploatacyjnych i ew. 
usuwania awarii ustalenia 
planu winny nakazywać 
konieczność uzgodnień z 
właścicielem kanału 
warunków realizacji 
zabudowy mieszkaniowej w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
kanału. 

23.MN, 20.ZP  
Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

O konieczności uzgadniania projektów 
budowlanych mówi art. 20 ust. 1 ustawy – 
Prawo budowlane: do podstawowych 
obowiązków projektanta należy: uzyskanie 
wymaganych opinii, uzgodnień i 
sprawdzeń rozwiązań projektowych w 
zakresie wynikającym z przepisów, a art. 
32 ust. 1 nakłada na inwestora m.in. 
następujący obowiązek: Pozwolenie na 
budowę lub rozbiórkę obiektu 
budowlanego może być wydane po 
uprzednim uzyskaniu przez inwestora, 
wymaganych przepisami szczegółowymi, 
pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych 
organów. Ustalenia takie nie są zadaniem 
planu miejscowego. 

I.12. teren 29.MU stanowi 
niewielki fragment obszaru 
przeznaczonego w 
obowiązującym Studium do 
przekształcenia na terenu 
zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej. 
art. 14 p. 3 Ustawy o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym „Plan 
miejscowy, w wyniku 
którego następuje zmiana 
przeznaczenia gruntów 
rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne, 
sporządza się dla całego 
obszaru wyznaczonego w 
studium".  

29.MU  

Uwaga 

nieuwzględniona 
 

Uwaga 
nieuwzglę-

dniona 

Dla terenu 29.MU podjęto uchwałę o 
przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego  planu zagospodarowania 
przestrzennego, którego celem jest zmiana 
przeznaczenia terenu rolnego na cele 
mieszkaniowo – usługowe w obrębie 
całego obszaru wyznaczonego w studium 
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II. 1.-7. Uwaga dotyczy  
wykonanego opracowania 
pn. "Analiza możliwości 
przywrócenia funkcji cieku 
Zagórska Struga dla kanału 
zrzutowego GOŚ 
Dębogórze, na odcinku 
Kazimierz — Mechelinki" 
Według składającego 
uwagę zawiera liczne błędy, 
braki i nieścisłości. Brak 
analizy wpływu planowanej 
inwestycji na zmianę 
stosunków wodnych. Tego 
typu działania, zwłaszcza 
zmiany kierunków odpływu 
wód deszczowych i 
przerzuty wody między 
ciekami wymagają 
uprzedniego wykonania i 
przedstawienia wyników 
analizy hydrologicznej. 
Błędnie przyjęto w Analizie 
maksymalny przepływ 
ścieków oczyszczonych 
0,75m³/s, w rzeczywistości 
wynosi ok.2,4m³/s.. Nie 
uwzględniono istniejącej 
retencji kanału przyjętej 
przy projektowaniu 
pompowni ścieków w 
Mechelinkach. Przyjęto 
nieprawdziwe rzędne 
posadowienia urządzeń 
kanalizacyjnych – rzędne 
dna kanału. Brak informacji 
o ułożonym wzdłuż kanału 
przewodzie tłocznym 
DN300 odprowadzającym 
solankę  do Zatoki Puckiej. 

-  
Uwaga 

nieuwzględniona 

 
Uwaga 

nieuwzglę-
dniona 

Uwaga nie dotyczy projektu planu. Uwaga 
dotyczy opracowania pn." Analiza 
możliwości przywrócenia funkcji cieku 
Zagórska Struga dla kanału zrzutowego 
GOŚ Dębogórze, na odcinku Kazimierz — 
Mechelinki". 

 
 
Załączniki: zbiór uwag zamieszczonych w wykazie  
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