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Uzasadnienie 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków 

„Dębogórze” w gminie Kosakowo został sporządzony na podstawie uchwały Rady Gminy 
Kosakowo  Nr XVII/102/2011 z dnia 24.11.2011r.o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” 
w gminie Kosakowo. 

Obszar opracowania położony jest w południowo - zachodniej części gminy Kosakowo, 
bezpośrednio na wschód od ulicy Długiej oraz na zachód od ulicy Leśnej i linii kolejowej do 
Naftobazy w Kazimierzu, na północ od ulicy Rajskiej i na południe od ulicy Bocznej. 

Około 70% powierzchni projektu planu stanowią grunty zarządzane przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni (PEWIK). Ponadto występują nieruchomości własności 
prywatnej, Skarbu Państwa częściowo zarządzane przez EDF Wybrzeże i Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Gdańsku. Własność gminy Kosakowo stanowią fragmenty dróg i działki 
zlokalizowane w rejonie ulic: Długiej, Piaskowej i ul. Krótkiej. 
 
Główne założenia planu 

W projekcie planu cały jego obszar o powierzchni ok. 61,2 ha podzielono na 34 tereny 
elementarne oznaczone symbolami cyfrowymi od 001 do 034 oraz oznaczono symbolami 
literowymi ich przeznaczenie w następujący sposób: 

- teren 001-K/E/O/C/P/U/IT - kanalizacja sanitarna, elektroenergetyka, gospodarowanie 
odpadami, ciepłownie, teren zabudowy produkcyjnej, teren zabudowy usługowej i wspólne 
tereny dla różnych systemów infrastruktury technicznej - bez ustalania proporcji pomiędzy 
funkcjami. Dopuszcza się tu wykorzystanie w procesach technologicznych urządzeń i instalacji 
(np. biogazowi, spalarni osadów ściekowych, itp.) tylko i wyłącznie surowców i substancji 
powstałych w procesie oczyszczania ścieków na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków 
„Dębogórze”. Na terenie oczyszczalni ścieków możliwa będzie lokalizacja zabudowy i obiektów 
technicznych i technologicznych z ograniczeniem ich wysokości wynikającym z położenia tego 
terenu w sąsiedztwie lotniska Babie Doły.  

- tereny zabudowy produkcyjnej oraz zabudowy usługowej o łącznej powierzchni 10,67 ha z 
wyłączeniem: 
a) zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystąpienia poważnej  awarii przemysłowej,  
b) składowania materiałów lub towarów pod gołym niebem (oprócz materiału szkółkarskiego 

i asortymentu ogrodniczego charakterystycznego dla sklepów ogrodniczych) w odległości 
mniejszej niż 100 m od istniejących bądź planowanych terenów mieszkaniowych,  

c) obiektów generujących ruch powyżej 3 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton 
lub większej na godzinę, na ulicach lokalnych lub dojazdowych przebiegających przez 
istniejące bądź planowane tereny zabudowy mieszkaniowej, 

- wspólne tereny dla różnych systemów infrastruktury technicznej, np.: korytarze infrastruktury 
technicznej, zgrupowania obiektów infrastruktury technicznej o łącznej powierzchni 3,15 ha, 
Obowiązuje zakaz wprowadzania zadrzewień i zakrzaczeń w odległości mniejszej niż 6 m od 
skrajni kolektora. 

- tereny zieleni izolacyjnej o łącznej powierzchni 7,29 ha, z ustalonym udziałem powierzchni 
zadrzewionej i zakrzewionej nie mniejszym niż 80 %. 

- tereny obsługi komunikacyjnej dotyczące ulic lokalnych i dróg dojazdowych o łącznej 
powierzchni 1,74 ha. 

 
Ocena skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze 
W wyniku realizacji ustaleń analizowanego projektu planu miejscowego nie prognozuje się wzrostu 
emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza pochodzenia komunikacyjnego 
i energetycznego. 
Zachowanie aktualnego udziału powierzchni biologicznie czynnej będzie częściowo możliwe, bo 
stosunkowo niewielka jej część przeznaczona została pod zabudowę i inne zagospodarowanie,  
a w zapisach projektu planu nakazano zachowanie odpowiednich wielkości powierzchni 
biologicznie czynnej. 
Aktualna rzeźba terenu nie ulegnie zmianom i przekształceniom w wyniku realizacji ustaleń projektu 
planu. 
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Na terenie objętym projektem planu miejscowego nie występują grunty zanieczyszczone  
(w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 września 2002 roku w prawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi) oraz tereny zdegradowane, które wymagać będą 
rekultywacji. 
Realizacja ustaleń projektu planu: 

 nie będzie źródłem zanieczyszczenia gruntów w jego granicach oraz na terenach 
przyległych, 

 nie wpłynie na pogorszenie jakości wód podziemnych oraz nie będzie źródłem zagrożenia 
zanieczyszczenia tych wód, 

 wpłynie na zmianę walorów krajobrazowych i postrzeganie twego terenu. 
Realizacja ustaleń analizowanego projektu planu nie będzie oddziaływać na obszary 

włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 
 
Skutki ekonomiczne uchwalenia planu 

Na podstawie ustaleń projektu prognozuje się, że w związku z uchwaleniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” 
w gminie Kosakowo nie wystąpią koszty związane z wypłatą rekompensat (art. 36 ust. 1 i 2). Nie 
przewiduje się odszkodowań z art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz kosztów związanych z realizacją zadań własnych gminy, dotyczących 
infrastruktury technicznej i drogowej. 
 
Studium 
Projekt planu miejscowego przeznacza teren oczyszczalni pod działalność z zakresu kanalizacji 
sanitarnej, elektroenergetyki, gospodarowania odpadami, ciepłownie, teren zabudowy produkcyjnej, 
teren zabudowy usługowej i wspólne tereny dla różnych systemów infrastruktury technicznej, np.: 
korytarze infrastruktury technicznej, zgrupowania obiektów infrastruktury technicznej; 
z wyłączeniem:  

1) szpitali i domów opieki społecznej, 
2) budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,  
3) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m². 

Powyższa planowana funkcja terenu jest zgodna z polityką przestrzenną gminy wyrażoną 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo” 
(Uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr XX/5/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku - tekst jednolity po 
zmianach), w którym przedmiotowy obszar przeznaczono, zgodnie z obecnym jego użytkowaniem 
i wykorzystaniem, pod budynki i obiekty Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”. 

Do 28 stycznia 2016r. obowiązywało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego przyjęte uchwałą Nr XXI/49/2008 według, którego na str. 89 Studium w rozdz. II. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych czytamy: 
„Na gruntach wsi Dębogórze, przy granicy administracyjnej z m. Rumia zlokalizowana jest 
mechaniczno-biologiczna Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „ Dębogórze”.(…) 
W związku z wprowadzeniem zaostrzonych norm dopuszczalnych zanieczyszczeń 
w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do odbiornika – Zatoki Puckiej, konieczna jest 
modernizacja ciągu technologicznego układu oczyszczania ścieków. 
Planowana modernizacja będzie obejmowała : 

 rozbudowę układu oczyszczania ścieków m.in. o reaktory wielofunkcyjne (2szt.), osadniki 
wtórne (2szt.) , dmuchawę, zespół filtrów, kanały i rurociągi połączeniowe, 

 modernizację obiektów gospodarki osadowej, 

 przebudowy instalacji spalania osadów, 

 hermetyzacji najbardziej uciążliwych obiektów oczyszczalni, 

 położenie nowych instalacji elektroenergetycznych z sieciami oraz wyposażenie w aparaturę 
kontrolno-pomiarową, 

 modernizacje i uszczelnienie kanału zrzutowego na odcinku od oczyszczalni do wsi 
Kazimierz, 

 wyprowadzenie oczyszczonych ścieków kolektorem podmorskim w głąb Zatoki Puckiej 
o długości min. 1,0 km wraz z przepompownią. (…) 
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Projektowana modernizacja GOŚ „Dębogórze” wpłynie na zmniejszenie jej uciążliwości dla 
mieszkańców gminy i zapewni odbiór wszystkich ścieków w okresie perspektywicznym. 
Przepustowość oczyszczalni nie ogranicza rozwoju gminy. 
W studium „wyznaczono obszary rozwojowe, w tym do zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 
Główne rejony inwestycyjne dla rozwoju gospodarczego gminy i stworzenia przestrzennych 
możliwości poprawy warunków życia wyznaczono w 31 miejscach oznaczonych na rysunku 
studium liczbami od 1 do 31. Obszary te różnią się funkcją, parametrami proponowanej zabudowy 
lub procentem zabudowy.(…) 
OBSZAR NR 11 
Położenie: teren jest położony w obrębie Dębogórza–Wybudowanie, w sąsiedztwie z oczyszczalnią 
ścieków, 
Funkcja: proponuje się jako funkcję dominującą lokalizację zabudowy produkcyjnej, baz i składów. 
Dopuszcza się możliwość lokalizacji mieszkalnictwa jednorodzinnego zabezpieczonymi przed 
istniejącymi i projektowanymi uciążliwościami, 
Ograniczenia zabudowy: Od południowo-zachodniej strony wyznaczony obszar ogranicza 
projektowana Obwodowa Północna Aglomeracji Trójmiejskiej.” 
W dniu 28 stycznia 2016r. uchwałą Nr XX/5/2016 uchwalony został tekst jednolity zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo, w którym zawarto 
m.in.: 
Uwarunkowania wynikające z celów ponadlokalnych (Rozdz.2.4) : 
Znaczenie ponadlokalne ma Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Dębogórzu – Wybudowaniu, która 
odbiera ścieki z Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa, gmin: Kosakowo, Wejherowo, Szemud i Puck.   
Na str. 97 karty sołectwa Dębogórze Wybudowanie zapisano: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków 
„Dębogórze” i odcinek kolektora odprowadzającego ścieki sanitarne do Zatoki Puckiej. Uciążliwość 
oczyszczalni powinna zamykać się w granicach terenu, do którego zarządca obiektu ma tytuł 
prawny.  
Urządzenia gospodarki komunalnej – grupowa oczyszczalnia ścieków „Dębogórze” – dopuszcza się 
lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii.  
 
Po analizie przytoczonych zapisów Studium stwierdzono, że  zapisy planu nie naruszają ustaleń 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo 
uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XX/5/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku (tekst 
jednolity po zmianach) czyli zgodnie z §9 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu ustalenia 
Studium były wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu tego planu. 
 
Przeprowadzone elementy obowiązującej procedury planistycznej. 

Projekt planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany 
i uzgodniony w ustawowo określonym zakresie. 

Projekt planu (wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko) był wyłożony do publicznego 
wglądu w dniach od 13 maja 2013 roku do 13 czerwca 2013 roku. Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz Prognozą oddziaływania na środowisko odbyła się 
w dniu 29.05.2013 roku. Do projektu planu, w ustawowym terminie wpłynęło szesnaście pism 
z uwagami, z których część została uwzględniona. 

Po raz drugi projekt planu (wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko) był wyłożony do 
publicznego wglądu w dniach od 9 września 2013 roku do 9 października 2013 roku. Dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz Prognozą oddziaływania na 
środowisko odbyła się w dniu 01.10.2013 roku. Do projektu planu, w ustawowym terminie wpłynęły 
cztery pisma z uwagami, które nie zostały uwzględnione. W zapisach planu częściowo 
uwzględniono dwie uwagi złożone w tym terminie: 

1. Usunięto z kart terenu 006-023, 027, 028, 030-033 zapis dotyczący strefy ochronnej ujęcia wód 
podziemnych „Reda” – zgodnie z Rozporządzeniem nr 1/2013 Dyrektora RZGW w Gdańsku 
cały obszar objęty niniejszym mpzp położony jest poza granicami strefy ochronnej ujęcia wód 
podziemnych „Reda”. Projekt planu miejscowego sporządzony był przed wejściem w życie 
wspomnianego rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku w sprawie strefy ochronnej ujęcia wody „Reda”. Wskazane zmiany związane są 
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z wejściem w życie nowych przepisów odrębnych i nie powodują konieczności ponownego 
wyłożenia planu do publicznego wglądu. 

2. Ujednolicono w kartach terenu 027, 028, 031, 033, 029, 032 w ust 12 nomenklatury dotyczącej 
określenia kanał (nie kolektor) odpływowy ścieków oczyszczonych. Wskazane zmiany zostały 
wprowadzone do ustaleń projektu planu. 

Po raz trzeci projekt planu (wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem) był 
wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 11 kwietnia 2016 roku do 11 maja 2016 roku. 
Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zaplanowano na dzień 
26.042016r. 

W wyniku uwzględnienia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w trakcie trzeciego wyłożenia wprowadzono zmianę w zapisach  planu dotyczącą 
nazwy „kolektor”, a nie „kanał” (jak to sformułowano w projekcie) - zmiana nazewnictwa ma 
charakter porządkowy i nie powoduje konieczności ponownego wyłożenia planu do publicznego 
wglądu. 

Sposób rozstrzygnięcia wszystkich nieuwzględnionych uwag przedstawiono w załączniku nr 2 do 
uchwały. 

 
 

UZUPEŁNIENIE UZASADNIENIA O TREŚCI WSKAZANE w art. 15 ust. 1 pkt 1 - 3  ustawy  
z dnia 27 marca 2003 roku O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 

(w brzmieniu obowiązującym od dnia 18 listopada 2015 roku – po wejściu w życie ustawy z 
dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777). 

 
Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ww. ustawy: 

1. Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory 
architektoniczne i krajobrazowe (art.1 ust. 2 pkt 1 i 2): 
Wymagania te w projekcie planu zrealizowane zostały m.in. poprzez ustalenie 
maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy. Wprowadzone również zostały zapisy 
dotyczące zabudowy towarzyszącej, terenów zieleni izolacyjnej oraz ogrodzeń. 
 

2. Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 
rolnych i leśnych (art.1 ust. 2 pkt 3): 
Wymagania te w projekcie planu zrealizowane zostały m.in. poprzez realizację wytycznych 
wynikających z Opracowania ekofizjograficznego podstawowego sporządzonego do 
projektu planu, co potwierdziły wnioski Prognozy oddziaływania na środowisko projektu 
planu oraz opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Na obszarze projektu planu 
nie występują grunty rolne oraz żadne formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy 
o ochronie przyrody. Na terenie opracowania występuje teren lasu, który decyzją Marszałka 
Województwa Pomorskiego uzyskał zgodę na wyłączenie z produkcji leśnej. Teren 
opracowania projektu planu położony jest w granicach obszaru Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP nr 110 oraz w części południowej w granicach Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych nr 111. 
 

3. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej (art.1 ust. 2 pkt 4): 
Obszar objęty granicą planu nie znajduje się w strefie konserwatorskiej a żaden obiekt 
w granicy planu nie jest wpisany do rejestru zabytków. Nie występują na tym obszarze 
żadne elementy dziedzictwa kulturowego, zabytków czy dóbr kultury współczesnej, co 
zostało potwierdzone poprzez brak wniosków i zastrzeżeń Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
 

4. Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby 
osób niepełnosprawnych (art.1 ust. 2 pkt 5): 
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Wymagania te w projekcie planu zrealizowane zostały m.in. poprzez zapisy dotyczące 
stosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych, elewacji o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej oraz lokalizacji konkretnych funkcji chronionych jedynie w 
przypadku dotrzymania wymaganych dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  
 

5. Walory ekonomiczne przestrzeni (art.1 ust. 2 pkt 6): 
Wymagania te w projekcie planu zrealizowane zostały m.in. poprzez ustalenie komercyjnych 
funkcji dla większości terenu a także poprzez ustalenie dla całego obszaru planu stawki 
procentowej w wysokości – 10%. Realizacja nowej zabudowy pozwoli na uporządkowanie 
terenu i podniesienie standardu jego zagospodarowania oraz wpłynie pozytywnie na 
dotychczasowe możliwości inwestowania na przedmiotowym terenie. Realizacja ustaleń 
planu umożliwi ożywienie gospodarcze obszaru, a tym samym możliwość utworzenia 
nowych miejsc pracy. Nowe inwestycje to również większe wpływy z podatków, a więc 
większe możliwości prowadzenia miejskich zadań publicznych, realizowanych dla dobra 
wszystkich mieszkańców Kosakowa. 
 

6. Prawo własności (art.1 ust. 2 pkt 7): 
Wymagania te w projekcie planu uwzględnione zostały m.in. poprzez utrzymanie 
przeznaczenia na terenach, które są własnością prywatną.  
W granicach planu dominują grunty zarządzane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Gdyni (PEWIK). Pozostali władający to osoby fizyczne, grunty Skarbu 
Państwa częściowo zarządzane przez Elektrociepłownie Wybrzeże i Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Gdańsku. Własność gminy Kosakowo stanowią fragmenty dróg 
i działki zlokalizowane w rejonie ulic: Długiej, Piaskowej i ul. Krótkiej 

7. Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (art.1 ust. 2 pkt 8):  
Wymagania te w projekcie planu zrealizowane zostały m.in. poprzez umożliwienie realizacji 
zabudowy i zagospodarowania terenu niezagrażającego spełnieniu ww. potrzeb zgodnie 
z przepisami odrębnymi co zostało potwierdzone uzgodnieniem projektu planu 
z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym. 
 

8. Potrzeby interesu publicznego (art.1 ust. 2 pkt 9): 
Wymagania te w projekcie planu zrealizowane zostały m.in. poprzez wyznaczenie ulicy 
lokalnej - odcinek ulicy Długiej, ulice lokalne (odcinki) i ulice dojazdowe (odcinek) zostały 
wyznaczone również w przebiegu kolektora odpływowego ścieków oczyszczonych. Ulica 
Długa (odcinek) stanowić będzie połączenie terenów położonych na terenie opracowania 
z drogą lokalną ul.Leśną dzięki czemu zapewni sprawną i bezpieczną obsługę drogową 
terenu inwestycyjnego. Wyznaczona w planie ulica dojazdowa poprzez skrzyżowanie z ulicą 
Dębogórską oraz ulicą Krótką (fragment) poprzez skrzyżowanie z ulicą Leśną umożliwiają 
sprawną komunikację terenów położonych po południowej stronie opracowania. 
 

9. Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 
szerokopasmowych oraz potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do 
celów zaopatrzenia ludności (art.1 ust. 2 pkt 10 i 13): 
Wymagania te w projekcie planu zrealizowane zostały m.in. poprzez umożliwienie realizacji 
wszelkiej infrastruktury technicznej oraz umożliwienie zaopatrzenie planowanej zabudowy 
w niezbędne media. 
 

10. Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego w tym przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej oraz zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych 
(art.1 ust. 2 pkt 11 i 12): 
Sporządzając projekt planu Wójt Gminy Kosakowo zrealizował w pełni procedurę określoną 
w art. 17 ustawy, w tym wszystkie dyspozycje dotyczące udziału w niej społeczeństwa. Wójt 
Gminy Kosakowo ogłosił na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo oraz zamieścił 
obwieszczenie w Biuletynie Gminnym Kosakowo o podjęciu przez Radę Gminy Kosakowo 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo 
i wyznaczył termin składania wniosków do przedmiotowego planu. Do sporządzanego 
projektu planu wpłynęły wnioski od  urzędów, instytucji i organów, które zostały w całości lub 
w części uwzględnione. 
W dalszej kolejności projekt planu został trzykrotnie wyłożony do publicznego wglądu wraz z 
Prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie do publicznego wglądu, Wójt Gminy 
Kosakowo każdorazowo poprzedził informacją o terminie, miejscu i czasie wyłożenia oraz 
terminie dyskusji publicznej poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Kosakowo oraz w prasie tj. w Biuletynie Gminnym Kosakowo i jednocześnie 
wyznaczył termin składania uwag do planu.  
 

11. Uwzględnienie interesu publicznego i prywatnego przy ustaleniach planu (art.1 ust. 
3):  
Ustalając przeznaczenie terenu, sposób zagospodarowania i sposób korzystania z terenu 
Wójt Gminy Kosakowo wziął pod uwagę zarówno interes publiczny jak i interes prywatny.  
Przeprowadzone analizy funkcjonalno-przestrzenne wykazały, że projekt planu powinien 

kontynuować ustalenia planów obowiązujących głównie w zakresie przeznaczenia terenu 

pod zabudowę produkcyjno-usługową oraz komunikację. Z uwagi na położenie obszaru 

planu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących dróg cały teren posiada bardzo dobrą 

dostępność komunikacyjną jak i dostęp do publicznego transportu zbiorowego.  

Tereny uwolnione z rezerwacji pod zieleń izolacyjną zostały przeznaczone pod zabudowę 
produkcyjno-usługową. Nowe inwestycje to nowa jakość przestrzeni, która da szansę na 
przemianę wizualną i jakościową słabo obecnie zagospodarowanego terenu wokół 
oczyszczalni oraz przyczyni się do zdecydowanej poprawy ładu przestrzennego. 

 
12. Dążenie do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego 

i maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego (art.1 ust. 4 pkt 1 
i 2): 
Z uwagi na położenie obszaru planu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących ulic (Długa, 
Dębogórska, Krótka, Leśna) cały teren posiada dobry dostęp do publicznego transportu 
zbiorowego. 
 

13. Zapewnienie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych 
i rowerzystów (art.1 ust. 4 pkt 3): 
Na obszarze planu nie przewiduje się zabudowy mieszkaniowej. 
Oprócz konieczności realizacji przynajmniej jednostronnego chodnika w drodze lokalnej 
w granicach planu nie zostały wyznaczone żadne ciągi piesze, co wynika ze sposobu 
zagospodarowania tego terenu. Większą część terenu stanowi bowiem teren, dla którego 
przewiduje się możliwość realizacji nowej, jednorodnej inwestycji w ramach której 
zrealizowane zostaną dojścia piesze do poszczególnych obiektów. Natomiast znajdująca się 
w granicach planu zabudowa (jak i pozostała zabudowa poza granicami planu) obsługiwana 
jest poprzez istniejącą sieć ulic i ciągów pieszych czyli istniejące przy tych ulicach chodniki. 
 

14. Dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (art.1 ust. 4 pkt 4): 
Granicami planu objęty został fragment terenu Dębogórza, jest to część, w której dominuje 
zabudowa przemysłowo-usługowa. Dzięki ustaleniom planu możliwe będzie 
zintensyfikowanie użytkowania większości słabo obecnie zagospodarowanego terenu 
przemysłowego zaś powstająca nowa zabudowa, która może powstać dzięki ustaleniom 
procedowanego planu uzupełni strukturę i program funkcjonalny tej części Dębogórza. 

 
15. Zgodność projektu planu z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy (art. 15 ust. 2.) 
Projekt planu jest zgodny z wynikami analizy w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo oraz miejscowych planów 
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zagospodarowania przestrzennego w gminie Kosakowo w oparciu o kryteria zawarte 
w uchwale Nr XXXIII/80/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 października 2012 r. 

 
16. Wpływ na finanse publiczne w tym budżet gminy (art. 15 ust. 3.) 

Na podstawie ustaleń projektu planu prognozuje się, że w związku z uchwaleniem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo nie wystąpią koszty związane z wypłatą 
rekompensat (art. 36 ust. 1 i 2). Nie przewiduje się odszkodowań z art. 36 ust. 3 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wystąpią nowe koszty związane z 
realizacją zadań własnych. 

 


