
                                                                                  

 

               Uchwała Nr V/14/2018 

                                                                                 Rady Gminy w Kosakowie 

                                                                                 z dnia 20 grudnia 2018 roku 

 

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obrębu Dębogórze gm.Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz  

w rejonie ulic: Okopowej i Pomorskiej  

            
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2018r., poz.994 ze  zm.) oraz na podstawie  art. 14 ust. 1,2,3 i art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zm.) 

 

Rada Gminy w Kosakowie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obrębu Dębogórze gm.Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: Okopowej  

i Pomorskiej. 

            

§ 2 

 

Granice obszaru objętego projektem planu przebiegają następująco: 

od północy – drogą wojewódzką nr 100 (ulica Rumska), 

od wschodu – granicą administracyjną obrębu Kosakowo,  

od południa i zachodu – planowaną obwodnicą Dębogórza i fragmentem ulicy Pomorskiej.   

  

 

§ 3 

 

Integralną częścią uchwały jest  załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego 

projektem planu.  

 

   § 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy. 

 

   § 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

Uzasadnienie 

 

Obszar objęty uchwałą, położony w obrębie Dębogórze, obejmuje teren Bazy Paliw Nr 21 z oraz 

nieruchomości znajdujące się w otoczeniu Bazy wraz z fragmentem  ul.Pomorskiej i Okopowej, 

na odcinku od granicy z obrębem Kosakowo do skrzyżowania z ul.Chmielną. Powierzchnia planu 

wynosi  ok.180 ha. 

Działki obecnie nie posiadają obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego,  poza południową częścią wyznaczonego obszaru, dla którego zasady i warunki   

zagospodarowania reguluje m.p.z.p. uchwalony w dniu 19 grudnia 2007r., uchwałą Rady Gminy 

Kosakowo Nr XV/112/07.    

Przedmiotem opracowania  planu jest określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, 

zarówno dla istniejącej Bazy oraz terenów  przyległych, w szczególności: wprowadzenie do planu 

drogi łączącej wieś Dębogórze z drogą wojewódzką nr 100, rozwiązań komunikacyjnych 

związanych z budową ul.Chmielnej przy skrzyżowaniu z ul.Pomorską.  

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kosakowo, główne kierunki rozwoju na obszarze planu to tereny przemysłowe, 

produkcyjne, składowe i magazynowe (dot.Bazy Paliw), tereny łąk i upraw rolnych oraz tereny  

o dominującej funkcji mieszkaniowej w rejonie ulicy Pomorskiej i Okopowej.  

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę zgodność planowanej inwestycji ze strukturą 

funkcjonalną – kierunkami rozwoju terenów określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowani przestrzennego gminy Kosakowo, uzasadnione jest przystąpienie do 

sporządzenia planu miejscowego. 

Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi odrębną uchwałą, 

po opracowaniu projektu planu, uzyskaniu niezbędnych opinii uzgodnień oraz przeprowadzeniu 

czynności proceduralnych określonych w art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


