
Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr LI/136/2018 

Rady Gminy w Kosakowie 

z dnia 8 lutego 2018r. 

 

w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kosakowo. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo. 
 

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 17 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) po zapoznaniu się z listą 
nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kosakowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, Rada Gminy w Kosakowie 
podtrzymuje stanowisko Wójta Gminy i nie uwzględnia niżej wymienionych uwag. 
 

W ramach wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, które miało miejsce w terminie od dnia 02 listopada 2017r. do 

dnia 24 listopada 2017r. na piśmie w ustalonym terminie tj. do dnia 15 grudnia 2017r. 

wniesione zostały dwie uwagi, które Wójt Gminy Kosakowo postanowił odrzucić w całości: 

 

1. Uwaga dotyczy: działek 1035/2, 1035/3, 1035/4, 1035/5, 1035/6, w obrębie Mosty. 

Uwaga dotyczy poszerzenia funkcji usługowej o funkcję mieszkaniową przeznaczoną dla 

właściciela obiektu usługowego oraz pod wynajem dla osób chcących korzystać z funkcji 

sportowych i rekreacyjnych terenu. 

Wójt Gminy Kosakowo nie uwzględnia ww. uwagi. 

Uzasadnienie: 

Studium określa generalne kierunki rozwoju poszczególnych obszarów w graniach Gminy. 

Nie reguluje natomiast szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, a 

dopuszczenie mieszkania dla właściciela obiektu usługowego o funkcji turystycznej jest 

takim właśnie uszczegółowieniem zasad zabudowy i zagospodarowania terenu. Ustalenia 

w tym zakresie mogą zostać podjęte dopiero w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, który będzie uzgadniany m.in. z Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska (RDOŚ), pod kątem wpływu wprowadzonych ustaleń na poszczególne 

komponenty środowiska przyrodniczego. Zakres obszaru Ekomariny, na którym 

dopuszczona została zabudowa jak i generalny kierunek rozwoju funkcjonalnego tego 

obszaru wynika z kilkuetapowych i długotrwałych negocjacji z RDOŚ i stanowił warunek 

konieczny do uzyskania pozytywnego uzgodnienia tej instytucji.  Zgodnie z powyższym, 

na etapie Studium, należy uznać przedmiotową uwagę za niemożliwą do uwzględnienia.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

2. Uwaga dotyczy: działek 1046 i 1044/1, w obrębie Mosty. 

Uwaga dotyczy wprowadzenia funkcji usługowej na działkach o numerach 1046 i 1044/1, 

położonych w Mostach oraz umożliwienie zabudowy na tych działkach. 

Wójt Gminy Kosakowo nie uwzględnia ww. uwagi. 

Uzasadnienie: 



Działki objęte uwagą znajdują się poza obszarem Ekomariny, na którym dopuszczona jest 

zabudowa. W pierwotnej wersji studium przesłanej do uzgodnienia, zakres terenów 

przeznaczonych pod zabudowę był dużo szerszy. Obecny zakres wynika z 

kilkuetapowych i długotrwałych uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w 

Gdańsku i stanowił warunek konieczny do uzyskania pozytywnego uzgodnienia z tą 

instytucją. W związku z powyższym należy uznać przedmiotową uwagę za niemożliwą do 

uwzględnienia.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona.  

 

 


