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UCHWA A Nr XXI/50/2008
Rady Gminy Kosakowo

z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia ek nr ew. gr. 194/2,195/15, 
195/16, 195/17, 196/5, 196/6 oraz cz ci dzia ki 195/18 w Pogórzu, przy ulicy P k.D bka,w gminie Kosakowo.

  Na podstawie art. 20 w zwi zku z art. 15, art. 16 ust. 1, 
art. 17, art. 29, art. 34, ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó n. zm.), 
art. 18, ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, ze zm.), Rada Gminy Kosakowo stwierdzaj c 
zgodno  z ustaleniami obowi zuj cego studium uwarunko-
wa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kosakowo uchwala, co nast puje:

§ 1

  Uchwala si  miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dzia ek nr ew.gr. 194/2,195/15, 195/16, 195/17, 
196/5, 196/6 oraz cz ci dzia ki 195/18 o powierzchni ok.14 ha 
w Pogórzu, przy ulicy P k. D bka, w gminie Kosakowo.
  Integraln  cz ci  niniejszej uchwa y s  za czniki:
1) za cznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000.
  Na rysunku planu obowi zuj  nast puj ce ustalenia:

—  linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu lub 
ró nych zasadach zagospodarowania,

—  oznaczenia identyÞ kacyjne oraz przeznaczenie terenów 
w liniach rozgraniczaj cych,

—  nieprzekraczalne linie zabudowy,
—  rejon w czenia ulicy dojazdowej w ulice zbiorcze.

  Pozosta e oznaczenia na rysunku stanowi  informacje.
2) za cznik nr 2 – rozstrzygni cia dotycz ce sposobu rozpa-

trzenia uwag wniesionych do projektu planu wy o onym do 
publicznego wgl du;

3) za cznik nr 3 – rozstrzygni cia o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nale  do zada  w asnych gminy oraz 
zasadach ich Þ nansowania.

§ 2

1) Ustala si  obszar obj ty planem wydzielony liniami rozgra-
niczaj cymi, oznaczony numerami 01-05 przeznaczony 
pod okre lone grupy funkcji oznaczone literami lub literami 
i cyframi. Ustala si  nast puj c  klasyÞ kacj  funkcjonaln  
wydzielonego terenu:

 PRZEZNACZENIE TERENU
 MW/U – ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA 

REALIZOWANA W BUDYNKACH DO 4 KONDYGNACJI 
Z DOPUSZCZENIEM US UG.

 W PARTERACH BUDYNKÓW USYTUOWANYCH 
WZD U  ULIC PUBLICZNYCH DOPUSZCZA SI  LO-
KALIZACJ  WYDZIELONYCH LOKALI U YTKOWYCH 
DLA US UG STANOWI CYCH UZUPE NIENIE FUNKCJI 
MIESZKANIOWEJ I NIE ZAK ÓCAJ CYCH JEJ.

 UC – ZABUDOWA US UGOWA O POWIERZCHNI 
SPRZEDA NEJ PONAD 2000 m2.

 DOPUSZCZA SI  US UGI INNE.
 KD – Z – REZERWY TERENU POD POSZERZENIE ULIC 

ZBIORCZYCH.
 KD – D – ULICA DOJAZDOWA PUBLICZNA.
2. Us ugi nie zak ócaj ce funkcji mieszkaniowej – to us ugi o 

nieuci liwym charakterze, których funkcjonowanie nie po-
woduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jako ci 
rodowiska przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, a po-

nadto nie wywo uje innych zak óce  funkcji mieszkaniowej 
takich jak: nadmierny ruch lub postój pojazdów utrudniaj cy 
dost p do budynków mieszkalnych, naruszenie przestrzeni 
pó prywatnych (klatki schodowe, ogródki lub dziedzi ce 
w cz ci mieszkalnej) przez klientów us ug, zak ócenie 
ciszy nocnej, wytwarzanie takich ilo ci odpadów, których 
gromadzenie narusza estetyk  rodowiska mieszkalnego 
itp.

§ 3

  Ustala si  nast puj ce zasady ochrony i kszta towania adu 
przestrzennego:

1) na terenie opracowania dopuszcza si  lokalizacje urz -
dze  i sieci infrastruktury technicznej,

2) projekty budowlane nale y uzgodni  z Dowództwem Si  
Powietrznych w Warszawie oraz z Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Dowodzenia w Wejherowie,

3) u ci lenie warunków zagospodarowania oraz okre lenie 
dopuszczalnego sposobu kszta towania zabudowy, dla 
poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czaj cymi, zawarte s  w kartach odpowiednich terenów 
w § 16.

  § 4

  Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kultu-
rowego:

1) teren opracowania znajduje si  w s siedztwie lotniska, 
ale w izofonie poni ej 60 dB w ci gu dnia i 50 dB w ci gu 
nocy (wg. wykonanych analiz i prognoz dotycz cych 
ha asu lotniczego przy funkcjonowaniu lotniska cywil-
nego),

2) niemniej jednak wewn trz mieszka  i pomieszcze  w 
których przebywaj  osoby zatrudnione nale y zapewni  
klimat akustyczny zgodny z obowi zuj cymi przepisami 
poprzez stosowanie materia ów o odpowiedniej izolacyj-
no ci akustycznej,

3) uci liwo  prowadzonej dzia alno ci gospodarczej nie 
mo e wykracza  poza granice lokalizacji inwestycji. Wy-
klucza si  dzia alno  stwarzaj c  powstanie zagro e  
dla rodowiska i ycia ludzi, powoduj c  emisj  zanie-
czyszcze , powstanie ponad normatywnego ha asu, 
pola elektromagnetycznego. Nale y zastosowa  takie 
rozwi zania technologiczne i techniczne, aby przeciw-
dzia a  zagro eniom rodowiskowym z racji zlokalizo-
wanej funkcji,

4) teren opracowania planu po o ony jest na obszarze 
G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 „Subnie-
cka Gda ska” – nale y eliminowa  czynniki wp ywaj ce 
negatywnie na jako  wód podziemnych,

5) nale y d y  do zachowania istniej cych warto ciowych 
drzew, na teren lokalizacji wprowadzi  ziele  wysok  
i redni  (drzewa i krzewy),

6) obowi zuj  przepisy:
—  w zakresie ochrony rodowiska – Prawo ochrony 

rodowiska,
—  Ustawa o ochronie przyrody,
—  Przepisy wykonawcze – rozporz dzenie w sprawie 

okre lenia rodzajów przedsi wzi  mog cych zna-
cz co oddzia ywa  na rodowisko oraz szczegó o-
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wych uwarunkowa  zwi zanych z kwaliÞ kowaniem 
przedsi wzi cia do sporz dzenia raportu o oddzia-
ywaniu na rodowisko.

§ 5

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury wspó czesnej zawarte s  w kartach terenu 
w § 16.

§ 6

  Ustala si  nast puj ce wymagania dotycz ce kszta towania 
przestrzeni publicznych:

1) zakaz umieszczania reklam wielkogabarytowych na 
terenach mieszkaniowych i w miejscach utrudniaj cych 
widoczno  komunikacyjn ;

2) na ca ym terenie opracowania obowi zuj  nast puj ce 
zasady rozmieszczania reklam i szyldów:
— kszta t, wielko  i miejsce umieszczenia szyldu lub 

reklamy na budynkach musz  by  dostosowane do 
skali i architektury budynku,

— wyklucza si  stosowanie o wietlenia pulsuj cego 
wszelkich szyldów i reklam,

3) w rozwi zaniach przestrzeni publicznych nale y prze-
widzie  udogodnienia dla osób niepe nosprawnych.

§ 7

  Parametry i wska niki kszta towania zabudowy i zagospo-
darowania terenu zawarte s  w kartach terenu w § 16.

§ 8

  Tereny i obiekty podlegaj ce ochronie na podstawie prze-
pisów odr bnych.
  Przez teren opracowania przebiega:
— linia energetyczna WN 110 KV – obowi zuj  przepisy 

rozporz dzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w rodowisku i sposobów spraw-
dzenia dotrzymania tych poziomów,

— nale y zapewni  dojazd dla s u b „Energa” – Operator 
S.A.

§ 9

  Szczegó owe zasady i warunki scalania i podzia u nieru-
chomo ci zawarte s  w kartach terenu w § 16.

§ 10

  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej:

1) Komunikacja:
—  budowa odcinka ulicy Derdowskiego i drogi dojazdo-

wej,
—  parkingi – w obr bie w asnej dzia ki: dla us ug 

– wg.wska nika:1mp/4 zatrudnionych, 3mp/100m2 

powierzchni sprzeda nej, 2 mp/1 punkt us ugowy oraz 
miejsca dla samochodów dostawczych, dla zabudowy 
mieszkaniowej – 1.5 mp/1 mieszkanie,

—  realizacja inwestycji wywo uj cej wzrost nat enia 
ruchu pojazdów na drogach publicznych wymaga 
równoleg ej lub wyprzedzaj cej budowy i przebudo-
wy uk adu drogowego w zakresie niezb dnym dla 
jego prawid owego funkcjonowania i zniwelowania 
pogarszaj cych si  warunków ruchu wskutek re-
alizacji inwestycji. Szczegó owe warunki budowy i 
przebudowy uk adu drogowego winny by  zawarte 
w umowie mi dzy zarz dcami dróg i inwestorem 
inwestycji niedrogowej,

—  Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowo-
dowana inwestycj  niedrogow  nale y do inwestora 
tego przedsi wzi cia,

—  Wydanie pozwolenia na budow  na terenie 01 i 02 
uwarunkowane jest podpisaniem umowy ustalaj cej 
szczegó owe warunki budowy lub przebudowy dróg 
(ul. Derdowskiego i P k.D bka) zawartej pomi dzy 
zarz dc  drogi, a inwestorem inwestycji niedrogo-
wej,

2) In ynieria:
a) zaopatrzenie w wod  – z gdy skiego systemu wodo-

ci gowego, tj z istniej cego wodoci gu w ulicy P k.
D bka i projektowanego wodoci gu w ulicy Derdow-
skiego;

b) odprowadzenie cieków – do systemu kanalizacji 
sanitarnej;

c) odprowadzenie wód opadowych – wody opadowe z 
terenu planu b d  odprowadzane po oczyszczeniu 
w piaskownikach i separatorach substancji ropopo-
chodnych do zbiorników retencyjnych otwartych lub 
podziemnych zlokalizowanych w granicach w asnego 
terenu;

d) na terenie zabudowy wielorodzinnej wody opadowe z 
dachów winny by  odprowadzane do gruntu poprzez 
studzienki ch onne, rowy ch onne z drena em rozs -
czaj cym lub ma e podziemne zbiorniki retencyjno-
inÞ ltracyjne;

e) na odprowadzenie skanalizowanych wód opadowych 
do wód lub ziemi wymagane jest uzyskanie pozwo-
lenia wodno – prawnego;

f ) wody opadowe z projektowanych dróg nale y odpro-
wadza  projektowan  sieci  kanalizacji deszczowej, 
po oczyszczeniu w piaskownikach i separatorach, 
do projektowanego zbiornika otwartego z funkcj  
wsi kania i parowania;

g) wody opadowe z terenu zabudowy us ugowej 02UC, 
po oczyszczeniu w piaskowniku i separatorze, nale y 
odprowadza  do zbiornika podziemnego retencyjno-
inÞ ltracyjnego zlokalizowanego w granicach w asne-
go terenu;

h) dopuszcza si  odprowadzenie wód opadowych do 
gdy skiego systemu kanalizacji deszczowej pod 
warunkiem zawarcia porozumienia przez obie gmi-
ny ustalaj cego zasady odbioru wód opadowych, 
eksploatacji sieci,oraz wzajemne zobowi zania 
Þ nansowe;

i)  zaopatrzenie w ciep o – z nie emisyjnych lub nisko 
emisyjnych róde  ciep a, lub do miejskiej sieci cie-
p owniczej,

j)  zaopatrzenie w gaz – z istniej cego gazoci gu red-
niego ci nienia w ulicy P k.D bka poprzez rozbudo-
wywan  sie  gazow . W przypadku kolizji istniej cej 
sieci z zaplanowan  inwestycj  koszty przebudowy 
ponosi inwestor. W ulicy Derdowskiego projektowa-
ny jest gazoci g zasilaj cy r/c, gaz dla odbiorców 
wymaga wi c reduktorów gazu,

k) gospodarka odpadami – selekcjonowanie i wywóz 
na zorganizowane wysypisko odpadów, odpady po-
wstaj ce w trakcie budowy zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami,

l)  telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej,
m) elektroenergetyka – z sieci elektro energetycznej, 

wymagana jest budowa stacji transformatorowej 
15KV/0.4 KV na terenie 01 MW i 02 UC,

n) poprzeczne przej cia sieciami przez jezdni  P k.
D bka – nale y wykona  bez naruszania konstrukcji 
jezdni.

§ 11

  Nie ustala si  sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów przezna-
czonych na inwestycje na obszarze opracowania planu.
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§ 12

  Nie ustala si  obszarów rehabilitacji zabudowy i infrastruk-
tury technicznej na obszarze opracowania planu.

§ 13

  Nie ustala si  terenów rekreacyjno – wypoczynkowych na 
obszarze opracowania planu za wyj tkiem terenów rekre-
acyjnych i placów zabaw dla dzieci na terenach zabudowy 
mieszkaniowej.

§ 14

  Stawk  procentow  na podstawie której ustala si  op at , 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala si  – 10%.

§ 15

1. Wyja nienie poj  u ytych w „kartach terenów”:
1) Intensywno  zabudowy – jest to wska nik wyra aj cy 

stosunek powierzchni ca kowitej, mierzonej po ze-
wn trznym obrysie przegród zewn trznych, wszystkich 
kondygnacji nadziemnych budynków znajduj cych si  
na danej dzia ce budowlanej, do powierzchni dzia ki 
budowlanej; przy czym za kondygnacj  nadziemn , do 
oblicze  intensywno ci zabudowy, nale y przyj  ka d  
kondygnacj  lub jej cz , której poziom pod ogi znajdu-
je si  w poziomie lub powy ej poziomu przylegaj cego, 
projektowanego lub urz dzonego terenu.

2) Wysoko  zabudowy – podana w karcie terenu s u y do 
okre lenia dopuszczalnego, zewn trznego, pionowego 
gabarytu projektowanych budynków:
a) wysoko  wyra ona w metrach to pionowy wymiar 

budynku mierzony do kalenicy, punktu zbiegu po aci 
dachowych b d  górnej kraw dzi ciany zewn trz-
nej, gzymsu lub attyki, od naturalnej rz dnej terenu 
znajduj cego si  poni ej; przy czym za naturaln  
rz dn  terenu przyjmuje si  rz dn  terenu wynikaj c  
z warto ci okre lonych na mapie sytuacyjno-wyso-
ko ciowej, na której zosta  sporz dzony rysunek 
niniejszego planu miejscowego, a budynek nie mo e 

przekracza  dopuszczalnej wysoko ci w adnym 
miejscu swojego rzutu;

b) wysoko  wyra ona w liczbie kondygnacji to do-
puszczalna liczba kondygnacji nadziemnych pro-
jektowanych budynków; przy czym przez poddasze 
u ytkowe rozumie si  kondygnacj  w dachu stromym 
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

3) Linia zabudowy – okre lona planem jako linia nieprzekra-
czalna lub obowi zuj ca, nie dotyczy wykuszy, werand, 
balkonów i niezabudowanych schodów, które mog  
przekracza  wyznaczon  lini  o 1,0 m,

4) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy 
pokryty ro linno ci  oraz woda powierzchniowa na 
dzia ce budowlanej, a tak e 50% sumy nawierzchni 
tarasów i stropodachów, urz dzonych jako sta e trawniki 
lub kwietniki na pod o u zapewniaj cym ich naturaln  
wegetacj , o powierzchni nie mniejszej ni  10 m2,

5) Reklamy wielkogabarytowe – reklamy o powierzchni 
wi kszej ni  3 m2.

6) Powierzchnia zabudowana – wyra ana w procentach 
okre la stosunek powierzchni zabudowanej do po-
wierzchni dzia ki budowlanej. Powierzchnia zabudowa-
na obejmuje oprócz budynków mieszkalnych równie  
budynki gospodarcze w tym gara e,

7) Stawka procentowa – jednorazowa op ata wnoszona 
na rzecz gminy, okre lona w stosunku procentowym do 
wzrostu warto ci nieruchomo ci w zwi zku z uchwale-
niem planu, na zasadach okre lonych w art. 36 ust. 3 
wym. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

8) ad przestrzenny – rozumiany jest jako takie ukszta to-
wanie przestrzeni, które tworzy harmonijn  ca o  oraz 
uwzgl dnia w uporz dkowanych relacjach wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo eczno-
gospodarcze, rodowiskowe, kulturowe, oraz kompozy-
cyjno-estetyczne,

§ 16 
 

1. Karty terenu 
 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
DZIAŁEK EW.GR. 194/2,195/15, 195/16, 195/17, 196/5, 196/6 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI 195/18  POŁOŻONYCH  

W POGÓRZU, GMINA KOSAKOWO 
 

1)    NUMER TERENU –  01 
 

 2) POWIERZCHNIA w ha  8.49  

 
3) PRZEZNACZENIE TERENU 
 

MW/U – ZABUDOWA WIELORODZINNA Z DOPUSZCZENIEM USŁUG W STREFIE OZNACZONEJ NA 
RYSUNKU PLANU 
 

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
a) zagospodarowanie terenu nie może wpłynąć negatywnie na warunki hydrologiczne  
   Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, obowiązuje ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
poprzez: 

− budowę kanalizacji sanitarnej, 

− zapewnienie należytej ochrony wód przed przedostaniem się zanieczyszczeń  
z terenów komunikacyjnych, 

− odprowadzane wody opadowe muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy, 

− wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika należy podczyścić  np.  
w separatorach i piaskownikach,   
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b) na tereny parkingów większych  niż 20 miejsc postojowych (lokalizowanych nie jako zatoki postojowe) 
należy wprowadzić zieleń wysoką (drzewa) i średnią (krzewy) zajmującą powierzchnię nie mniejszą niż 
20 % powierzchni przeznaczonej na parking; 

c) ze względów krajobrazowych i bioklimatycznych należy dokonać nasadzeń szpalerów drzew wzdłuż ulic 
gatunkami rodzimymi, zgodnymi z lokalnym siedliskiem; 

d) pozostałe zasady -  wg ustaleń w § 4.  
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 

WSPÓŁCZESNEJ 
a) teren znajduje się w strefie ochrony archeologicznej – prace ziemne mogące naruszyć lub zniszczyć 

warstwy kulturowe należy poprzedzić badaniami, których zakres i rodzaj badań archeologicznych ustali 
po uprzednim zaopiniowaniu przez Muzeum Archeologiczne, Wojewódzki Konserwator Zabytków w 
drodze decyzji. 

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – 8.0 m od linii rozgraniczającej ulicy O3 KD – Z, 

6.0 m od ulic wewnętrznych i drogi dojazdowej; 
b) powierzchnia zabudowy  – do 0.25 powierzchni terenu; 
c) intensywność zabudowy –  do 0.90;  
d) gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy –   do 14.0 m, 

− szerokość elewacji frontowej – nie ustala się; 
e) rodzaj dachu  -  strome; 
f) nachylenie połaci dachu – kąt nachylenia połaci dachu 20º - 40º;  
g) kolorystyka dachów – odcienie brązu, czerwieni, szarości; 
h) powierzchnia biologicznie czynna –  minimum 35 % powierzchni terenu; 
i) w budynkach należy stosować uskoki, ryzality, wykusze, zalecane przejścia bramowe; 
j) na terenie osiedla należy zaprojektować: 

− place zabaw dla dzieci i gier dla młodzieży oraz miejsca wypoczynku dla osób   starszych wg 
wskaźnika 5.5 m²/1 mieszkańca; 

− usługi z zakresu wychowania (np. przedszkole, świetlicę);  
k) usługi wbudowane należy lokalizować wzdłuż ulicy Derdowskiego – w strefie  oznaczonej na rysunku 

planu;  
l) wzdłuż południowej i na odcinku wschodniej granicy terenu osiedla należy zaprojektować pas zieleni 

średniej (krzewy) i wysokiej, stanowiącej wizualną przegrodę od zaplecza obiektów handlowych; 
m) nie dopuszcza się budowy stacji bazowych telefonii komórkowej; 
n) w zagospodarowaniu terenu osiedla należy kierować się zasadą kompozycji przestrzennej z 

wykształceniem osi kompozycyjnej, placu jako miejsca identyfikacji 
w przestrzeni, pierzei ulicy i kameralnych wnętrz jako przestrzeni przydomowej; 

o) pozostałe zasady -  wg ustaleń w § 3.  
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

a) minimalna powierzchnia działki – projekt podziału terenu należy poprzedzić projektem  
zagospodarowania całego terenu przy założeniu minimum 30 m²/1 mieszkanie,  zakaz podziału po 
obrysie rzutu budynków;  

b) szerokość frontu działki – nie ustala się. 
8) TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH   

a) nie dotyczy. 
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

a) drogi – dojazd  - z ulicy Derdowskiego, dróg wewnętrznych i drogi dojazdowej, 
b) rejon włączenie ulicy wewnętrznej do ulicy Derdowskiego oznaczono strzałką na rysunku planu; 
c) zaleca się zaprojektowanie ulicy wewnętrznej zgodnie z przebiegiem oznaczonym linią przerywaną na 

rysunku planu;  
d) wymagania parkingowe – na własnym terenie wg ustaleń w § 10 p.1; 
e) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą techniczną – wg ustaleń w § 10 p.2.  

10) STAWKA PROCENTOWA 
10 %. 

11) INNE ZAPISY  
a) przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania geotechniczne gruntu i sposób 

posadowienia budynku dostosować do warunków gruntowych. 
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 DZIAŁEK EW.GR. 194/2,195/15, 195/16, 195/17, 196/5, 196/6 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI 195/18  POŁOŻONYCH 
W POGÓRZU, GMINA KOSAKOWO 

 
1)  NUMER TERENU –  02  2)  POWIERZCHNIA w ha  4.56  

 
3)   PRZEZNACZENIE TERENU 
 

UC – USŁUGI O POWIERZCHNI SPRZEDAŻOWEJ POWYŻEJ 2000 m²  
 

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
a) uciążliwość prowadzonej działalności nie może wykraczać poza granice terenu do którego inwestor 

posiada tytuł prawny; 
b) zagospodarowanie terenu nie może wpłynąć negatywnie na warunki hydrologiczne  

  Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, obowiązuje ochrona wód     powierzchniowych i podziemnych 
poprzez: 

− budowę kanalizacji sanitarnej, 

− zapewnienie należytej ochrony wód przed przedostaniem się zanieczyszczeń z terenów 
komunikacyjnych, 

− odprowadzane wody opadowe muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy, 

− wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika należy podczyścić  np.w separatorach i 
piaskownikach,   

c) na tereny parkingów należy wprowadzić zieleń wysoką (drzewa), średnią  (krzewy) zajmującą 
powierzchnię nie mniejszą niż 15 % powierzchni przeznaczonej na parking; 

d) ze względów krajobrazowych i bioklimatycznych należy dokonać nasadzeń szpalerów drzew wzdłuż 
granicy z terenem mieszkalnym gatunkami rodzimymi, zgodnymi z lokalnym siedliskiem; 

e) pozostałe zasady -  wg ustaleń w § 4. 
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ 

a)   nie dotyczy. 
6)  ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6.0 m od projektowanej linii rozgraniczającej ulicy KD – Z, od linii 
energetycznej 110 KV – w uzgodnieniu z gestorem sieci (obecnie „Energą” – Operator S.A. Oddział w 
Gdańsku); 

b) powierzchnia zabudowy  – do 50 % powierzchni terenu; 
c) intensywność zabudowy – nie ustala się;  
d) gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy –   do 12.0 m, 

− szerokość elewacji frontowej – nie ustala się, 
e)  rodzaj dachu  -  dowolny; 
f)  powierzchnia biologicznie czynna –  minimum 15% powierzchni działki; 
g)  projekt budowlany należy uzgodnić z Wydziałem Inżynierii Ruchu w Gdyni; 
h) lokalizację masztu telefonii komórkowej dopuszcza się wyłącznie na dachu budynku usługowego. 

Obowiązuje opracowanie dotyczące oddziaływania na środowisko dla całego pola oddziaływania anten 
łącznie z terenem mieszkaniowym leżącym na terenie Gdyni i Gminy Kosakowo; 

i)  pozostałe zasady -  wg ustaleń w § 3.  

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
a) minimalna powierzchnia działki – 1ha.Projekt podziału terenu należy poprzedzić  projektem 

zagospodarowania terenu. Wyklucza się podział po obrysie rzutu budynków; 
b) szerokość frontu działki – nie ustala się. 

8) TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH   
a) sposób zagospodarowania terenu w strefie ograniczeń od linii elektroenergetycznej 110 KV należy 

uzgodnić z gestorem linii (obecnie „Energą” – Operatorem S.A Oddział w Gdańsku). Strefa ograniczeń 
wynosi po 20.0 m od osi linii w obie strony;  

b) pozostałe zasady wg ustaleń w  § 8. 
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

a) drogi – dojazd  - z ulicy Derdowskiego i z  ulicy Płk.Dąbka; 
b) wjazd i wyjazd z ulicy Płk. Dąbka – na prawe skręty, w miejscu istniejącego wjazdu. 

Po zamierzonej przez inwestora  zmianie zachodniej granicy lokalizacji wskazane będzie przesunięcie 
wjazdu w kierunku zachodnim na teren działki sąsiedniej nr ew. 196/4 (poza granicą opracowania);  

c) wymagania parkingowe – na własnym terenie wg ustaleń w § 10 p.1; 
d) realizacja inwestycji powodująca wzrost natężenia ruchu pojazdów wymaga przebudowy układu 

drogowego  - ustalenia w § 10 p.1; 
e) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą techniczną – wg ustaleń w § 10 p.2.  

10) STAWKA PROCENTOWA 

      10%. 

11) INNE ZAPISY  
a) przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać badania geotechniczne  gruntu i sposób 

posadowienia budynku dostosować do warunków gruntowych. 
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

DZIAŁEK EW.GR. 194/2,195/15, 195/16, 195/17, 196/5, 196/6 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI 195/18  POŁOŻONYCH  
W POGÓRZU, GMINA KOSAKOWO 

 
1)   NUMER TERENU – 03                                                2)   POWIERZCHNIA  w ha 0.44 
                                 
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM 

KD - Z – rezerwa pod poszerzenie ulicy zbiorczej Derdowskiego. 
4)   SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH  
       a)   szerokość poszerzenia – ok.12.0m - jak na rysunku planu. 
5)  PARKINGI  - nie ustala się. 
6)  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

a) zagospodarowanie terenu nie może wpłynąć negatywnie na warunki hydrologiczne  
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, obowiązuje ochrona wód powierzchniowych i podziemnych; 

b) pozostałe zasady wg ustaleń w  § 4. 
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY  

WSPÓŁCZESNEJ - nie dotyczy. 
8)   ZASADY  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) chodnik od strony osiedla min.2.0m 
b) jezdnia – 6.0 m. 

9)  TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
     ODRĘBNYCH   
             -    ustalenia - wg § 8. 
10)   ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

a) odprowadzenie wód deszczowych – ustalenia wg   § 10 p. 2; 
b)   obowiązują przepisy dotyczące projektowania dróg publicznych  

11)   STAWKA PROCENTOWA -  nie dotyczy. 
12)   INNE ZAPISY  - nie dotyczy. 

 
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

DZIAŁEK EW.GR. 194/2,195/15, 195/16, 195/17, 196/5, 196/6 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI 195/18  POŁOŻONYCH  
W POGÓRZU, GMINA KOSAKOWO 

 
 
1)   NUMER TERENU – 04                                               2)   POWIERZCHNIA w ha 0.15   
                                 
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM 
               KD - Z -  rezerwa pod poszerzenie ulicy zbiorczej Płk.Dąbka. 
4)  SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH  
      a)   szerokość rezerwy ( podcięcia działki) – 10.0 m. 
5)  PARKINGI - nie ustala się. 
6)  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

a) zagospodarowanie terenu nie może wpłynąć negatywnie na warunki hydrologiczne  

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, obowiązuje ochrona wód powierzchniowych i podziemnych; 
b) pozostałe ustalenia wg § 4. 

7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ – nie dotyczy.  

8)   ZASADY  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
       a)  w zagospodarowaniu należy uwzględnić: 

− pas wyłączenia, 

− chodnik - min.2.0m 

− ścieżkę rowerową, 

− w przypadku gdyby istniejący gazociąg znalazł się w pasie wyłączenia tj.w jezdni  należy go 
przełożyć w pas chodnika, w porozumieniu z gestorem sieci gazowej. 

9)  TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
ODRĘBNYCH   

− ustalenia - wg § 8. 
10)   ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

a) odprowadzenie wód deszczowych – ustalenia wg   § 10 p. 2; 
       b) obowiązują przepisy dotyczące projektowania dróg publicznych  
11)  STAWKA PROCENTOWA - nie dotyczy. 
12)  INNE ZAPISY  - nie dotyczy. 
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
DZIAŁEK EW.GR. 194/2,195/15, 195/16, 195/17, 196/5, 196/6 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI 195/18  POŁOŻONYCH  

W POGÓRZU, GMINA KOSAKOWO 
 
 
1)   NUMER TERENU – 05                                               2)   POWIERZCHNIA w ha 0.37   
                                 
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREŚLENIEM KLASYFIKUJĄCYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM 
               KD - D -  ulica dojazdowa publiczna. 
4)  SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH  
       – 12.0 m. 
5)  PARKINGI - nie ustala się. 
6)  ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

a) zagospodarowanie terenu nie może wpłynąć negatywnie na warunki hydrologiczne  
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, obowiązuje ochrona wód powierzchniowych i podziemnych; 

       b) pozostałe ustalenia wg § 4. 
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 

WSPÓŁCZESNEJ – nie dotyczy.  
8)   ZASADY  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
       a)  w zagospodarowaniu terenu ulicy należy uwzględnić: 

− jezdnię szer. 6,0 m 

− chodnik, 

− ścieżkę rowerową, 

− zieleń. 
9)  TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

ODRĘBNYCH   
− nie dotyczy. 

10)   ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
a)  odprowadzenie wód deszczowych – ustalenia wg   § 10 p. 2; 
b) ulicę projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektowania dróg publicznych.   

11)  STAWKA PROCENTOWA - nie dotyczy. 
12)  INNE ZAPISY  - nie dotyczy 
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§ 17

  Zobowi zuje si  Wójta Gminy do:
1) niezw ocznego przekazania niniejszej uchwa y Pomor-

skiemu Urz dowi Wojewódzkiemu w Gda sku w celu 
og oszenia jej w Dzienniku Urz dowym Województwa 
Pomorskiego,

2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa y na okres 14 dni 
na tablicy og osze  Urz du   Gminy Kosakowo,

3) umieszczenia  niniejszej uchwa y  na stronach interneto-
wych Gminy Kosakowo.

§ 18

  Uchwa a wchodzi w ycie z up ywem 30 dni od og oszenia 
jej w Dzienniku Urz dowym Województwa Pomorskiego, 
za wyj tkiem § 17 który wchodzi w ycie z dniem podj cia 
uchwa y.

Przewodnicz cy 
Rady Gminy Kosakowo

Adam Miklaszewicz

Za cznik nr 2
do uchwa y nr XXI/50/2008 
Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dzia ek nr ew. 194/2,195/15, 195/16, 195/17, 
196/5, 196/6 oraz cz ci dzia ki 195/18 w Pogórzu, przy ulicy 
P k.D bka, w gminie Kosakowo.
Rozstrzygni cie o sposobie rozpatrzenia uwag z o onych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Kosakowo 
rozstrzyga, co nast puje:
  Do wy o onego do publicznego wgl du w dniach od 
17.04.2008 r. do 08.05.2008 r. projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dzia ek nr ew. 194/2,195/15, 
195/16, 195/17, 196/5, 196/6 oraz cz ci dzia ki 195/18 

w Pogórzu, przy ulicy P k. D bka gmina Kosakowo nie wnie-
siono uwag.

Za cznik nr 3
do uchwa y nr XXI/50/2008 
Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dzia ek nr ew. 194/2,195/15, 195/16, 195/17, 
196/5, 196/6 oraz cz ci dzia ki 195/18 w Pogórzu, przy ulicy 
P k.D bka, w gminie Kosakowo.
Rozstrzygni cia o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji infrastruktury technicznej, które nale  do zada  
w asnych gminy oraz zasadach ich Þ nansowania

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym (Dz. U.nr 80 
z 2003 r. poz. 717 z pó n. zm.),art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 
dnia 8 marca o samorz dzie gminnym (t.j. DZ. U.z 23001 r. nr 
142,poz. 1591 wraz z pó n. zm. i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
26 listopada 1998 r.o Þ nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., 
nr 15,poz. 148,nr 45,poz. 131 i nr 65,poz. 594) Rada Gminy 
Kosakowo rozstrzyga co nast puje:
  Na obszarze obj tym miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego dzia ek nr ew.194/2,195/15,195/16,195/17, 
196/5, 196/6 oraz cz ci dzia ki 195/18 w Pogórzu, przy ulicy 
P k. D bka, w gminie Kosakowo przewiduje si  inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale  do zada  
w asnych gminy:
1. komunikacja i in ynieria:

a) budowa sieci wodoci gowej 160 PE,
b) budowa kanalizacji sanitarnej,
  Wy ej wymienione odcinki stanowi  jedynie fragmenty 

uk adu komunikacyjnego i in ynieryjnego Pogórza.
2. Inwestycje wymienione w p.1 s  zadaniem w asnym gminy 

ale b d  realizowane na zasadach wspó Þ nansowania 
przez inwestorów prywatnych w ramach lokalnych inicjatyw 
inwestycyjnych. Zasady wspó Þ nansowania ustali Urz d 
Gminy.

3. Nie okre la si  harmonogramu realizacji wymienionych 
inwestycji.

1736

UCHWA A Nr XV/133/08
Rady Gminy Pszczó ki

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pszczó ki za 2007 rok.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó . zm. oraz art. 199 ust. 3 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o Þ nansach publicznych (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Pszczó ki 
uchwala, co nast puje:

§ 1

  Po rozpatrzeniu i przyj ciu Sprawozdania z wykonania 
bud etu Gminy Pszczó ki za 2007 rok i po przyj ciu opinii 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczó ki oraz jej wniosku 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pszczó ki 
za 2007 rok i po przeprowadzonym g osowaniu z wynikiem:

  15 g osów – „za”

  0 g osów – „przeciw”

  0  g osów – „ wstrzymuj cych si ”

  udziela
absolutorium

dla Wójta Gminy Pszczó ki
z wykonania bud etu gminy Pszczó ki za 2007 rok.

§ 2

  Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega og o-

szeniu na tablicach gminnych.

Przewodnicz cy Rady

Jolanta Przy ucka
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