
UCHWAŁA NR LIX/46/2014
RADY GMINY KOSAKOWO

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego 
uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XXIV/69/2008 z dnia 3 września 2008 roku.

Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust.8, 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 przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 110, 
poz.647 ze zm.  Dz.U. z 2012r.,poz. 951 , Dz.U.z 2012.poz.1445 , Dz.U.z 2013r., poz. 21 , Dz.U. z 2013r., 
poz.405,Dz.U. z 2013r., poz.1238, Dz.U. z 2014r., poz. 379), art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. Dz.U. 2013, poz. 645, Dz.U. z 2013r., 
poz. 1318, Dz.U. z 2014r., poz. 379), Rada Gminy Kosakowo stwierdzając, że zmiana planu nie narusza 
ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kosakowo uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XXI/49/2008 r z dnia 29.05.2008 r. uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 
72,73,74,75,76,77,78 oraz części działki nr 80,86,88,89,139 położonych w Dębogórzu w rejonie ulicy Szarotki, 
gmina Kosakowo, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XXIV/69/2008 z dnia 3 września 
2008 roku. Zmiana obejmuje działki nr ew. 76, 88/9, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 80/2, 80/3, 80/4 i cz. 
działki nr 80/1, położone w Dębogórzu gmina Kosakowo o powierzchni ok.4,3 ha w granicach określonych na 
rysunku planu.

§ 2. 1. Do części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 
72,73,74,75,76,77,78 oraz części działki nr 80,86,88,89,139 położonych w Dębogórzu w rejonie ulicy Szarotki, 
gmina Kosakowo wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 4 po słowach ”zakaz makroniwelacji” dopisuje się: „dopuszcza się wyrównanie terenu 
max. o 1.0 m, związane z posadowieniem budynków i projektem dróg dojazdowych i przejść pieszych.

2) w § 2 definicje dotyczące terenów zieleni uzupełnia się o definicję zieleni krajobrazowej:

„ZK – ZIELEŃ KRAJOBRAZOWA OGÓLNODOSTĘPNA”;

3) w § 14 w ust. 2 w karcie terenu nr 04 MN2 zmianie ulega powierzchnia terenu, która otrzymuje wartość 
w ha „1,28”;

4) w § 14 w ust. 2 w karcie terenu nr 05 MN3 zmianie ulega powierzchnia terenu, która otrzymuje wartość 
w ha „0,40”;

5) w § 14 w ust. 2 w karcie terenu nr 06 MN2 wprowadza się następujące zmiany:

a) zmianie ulega powierzchnia terenu, która otrzymuje wartość w ha „0,92”;

b) pkt 9 lit a otrzymuje brzmienie: „drogi – dojazd – z ulicy 15 KD-D oraz ulicy dojazdowej wewnętrznej 
17 KDW;”
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6) w § 14 w ust. 2 po karcie terenu nr 05 MN3 wprowadza się nową kartę terenu nr 05.1 MN3, która 
otrzymuje brzmienie:

„KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 72,73,74,75,76,77,78 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 
80,86,88,89,139 POŁOŻONYCH W DĘBOGÓRZU W REJONIE ULICY SZAROTKI, GMINA 
KOSAKOWO

1) NUMER TERENU – 05.1

2) POWIERZCHNIA – 0.65 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU MN3 – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA 
Dopuszcza się wszelkie formy zabudowy jednorodzinnej – budynki wolno stające albo w zabudowie, 
bliźniaczej lub szeregowej.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

b) teren położony jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – ustalenia wg § 4*.

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

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

a) intensywność zabudowy – dla zabudowy wolno stojącej i bliźniaczej – do 0,5,

– dla zabudowy szeregowej – do 0,5;

b) dopuszczalna wysokość zabudowy – do 9,5 m;

c) rodzaj dachu – stromy, o kącie nachylenia połaci 25°- 40°, dopuszcza się dachy płaskie na 
parterowych częściach budynków (np. garaże);

d) materiały elewacyjne – tradycyjne, tj. tynk, cegła, drewno, kamień;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 15 KD-D;

f) minimalna powierzchnia działki budowlanej pod budynek:

– wolno stojący – 1000 m2

– bliźniaczy – 500 m2

– szeregowy – 400 m2

g) powierzchnia zabudowy:

– dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej – do 0,20 powierzchni działki budowlanej,

– dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – do 0,30 powierzchni działki budowlanej,

– dla zabudowy jednorodzinne szeregowej – do 0,30 powierzchni działki budowlanej;

h) dopuszcza się lukarny o kącie nachylenia połaci 20°- 45° lub płaskie – nie przekraczające 20% 
powierzchni dachu;

i) dopuszcza się podpiwniczenie budynków;

j) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50 % powierzchni działki budowlanej;

k) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6*.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

a) nie ustala się scaleń ani podziałów wg art.22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;
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b) dopuszcza się podziały na działki budowlane i scalania wg indywidualnych zamierzeń 
właściciela lub inwestora – zgodnie z pkt 5 f;

c) nowe podziały geodezyjne w miarę możliwości należy dokonywać liniami prostopadłymi do 
linii rozgraniczających ulicy;

d) dopuszczalna tolerancja - do 10 % powierzchni minimalnej.

8) TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE USTALONE NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH – SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) na terenie projektowany jest rurociąg paliwowy – ustalenia wg § 8*.

9) ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

a) dojazd od ulicy – 15 KD-D;

b) wymagania parkingowe wg § 10* ust.1, przy czym wskaźnik dla zabudowy jednorodzinnej 
należy przyjmować w wysokości min. 1mp/1 lokal mieszkalny;

c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10* ust.2.

10) STAWKA PROCENTOWA –15 %.

11) INNE ZAPISY – nie ustala się”;

 * paragrafy -zgodnie z uchwałą nr XXIV/69/2008 r.Rady Gminy Kosakowo z dnia 03.09.2008r.

7) w § 14 w ust. 2 po karcie terenu nr 06 MN2 wprowadza się nową kartę terenu nr 06.1 MN2, która 
otrzymuje brzmienie:

„KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 72,73,74,75,76,77,78 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 
80,86,88,89,139 POŁOŻONYCH W DĘBOGÓRZU W REJONIE ULICY SZAROTKI, GMINA 
KOSAKOWO

1) NUMER TERENU – 06.1

2) POWIERZCHNIA – 1.37 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU MN2 – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA 
WOLNOSTOJĄCA LUB BLIŹNIACZA

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

b) teren położony jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – ustalenia wg § 4*.

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

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

a) intensywność zabudowy – do 0,5;

b) dopuszczalna wysokość zabudowy – do 9,5 m;

c) rodzaj dachu – stromy, o kącie nachylenia połaci 25°- 40°, dopuszcza się dachy płaskie na 
parterowych częściach budynków (np. garaże);

d) materiały elewacyjne – tradycyjne, tj. tynk, cegła, drewno, kamień;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii rozgraniczającej ulicy 15 KD-D;

f) minimalna powierzchnia działki budowlanej pod budynek:
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- wolno stojący – 1000 m2,

- bliźniaczy – 500 m2

g) powierzchnia zabudowy:

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej – do 0,20 powierzchni działki budowlanej;

- dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – do 0,30 powierzchni działki budowlanej,

h) dopuszcza się lukarny o kącie nachylenia połaci 20°- 40° lub płaskie – nie przekraczające 
20 % powierzchni dachu;

i) dopuszcza się podpiwniczenie budynków;

j) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50 % powierzchni działki budowlanej;

k) w przypadku zorganizowanej działalności inwestycyjnej dopuszcza się lokalizację 
wydzielonych parkingów z zachowaniem wymaganych przepisami odległości od zabudowy 
mieszkaniowej;

l) drogi wewnętrzne należy projektować o szerokości minimum – 8,0 m w liniach 
rozgraniczających zakończone placem do zawracania o wym.12,5x12,5 w przypadku braku 
przejezdności. Dopuszcza się drogi jednoprzestrzenne;

m) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6*.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

a) nie ustala się scaleń ani podziałów wg art.22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

b) dopuszcza się podziały na działki budowlane i scalania – wg indywidualnych zamierzeń 
właściciela lub inwestora –- zgodnie z pkt 5 f;

c) nowe podziały geodezyjne w miarę możliwości należy dokonywać liniami prostopadłymi do 
linii rozgraniczających ulicy;

d) dopuszczalna tolerancja - do 10 % powierzchni minimalnej.

8) TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE USTALONE NA PODSTAWIE          
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH – SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
– ustalenia wg § 8*.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) dojazd od ulicy – 15 KD-D;

b) wymagania parkingowe wg § 10* ust.1, przy czym wskaźnik dla zabudowy jednorodzinnej 
należy przyjmować w wysokości min. 1 mp/1 lokal mieszkalny;

c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10* ust.2.

10) STAWKA PROCENTOWA – 15 %.

11) INNE ZAPISY – nie ustala się.”;

 * paragrafy -zgodnie z uchwałą nr XXIV/69/2008 r.Rady Gminy Kosakowo z dnia 03.09.2008r.

8) w § 14 w ust. 2 w miejsce dotychczasowej karty terenu nr 07 MN1,U wprowadza się nową kartę terenu nr 
07 ZK w następującym brzmieniu:

„KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 72,73,74,75,76,77,78 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 
80,86,88,89,139 POŁOŻONYCH W DĘBOGÓRZU W REJONIE ULICY SZAROTKI, GMINA 
KOSAKOWO

1) NUMER TERENU – 07
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2) POWIERZCHNIA – 0.16 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU ZK – ZIELEŃ KRAJOBRAZOWA OGOLNODOSTĘPNA.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

a) teren położony jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – ustalenia wg § 4*.

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

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

a) teren z zakazem zabudowy kubaturowej;

b) dopuszcza się przejścia piesze, słupy oświetleniowe;

c) należy zachować wartościowe drzewa i zadrzewienia, wprowadzić uzupełnienia drzewostanu 
zgodne z warunkami siedliskowymi. Bez zadrzewień powinna pozostać strefa bezpieczeństwa 
od projektowanego rurociągu.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie dotyczy.

8) TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE USTALONE NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH - SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) w północnej części terenu przebiega projektowany rurociąg paliwowy – ustalenia wg § 8*.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) dojazd od ulicy – 12 KD-L;

b) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą w zakresie oświetlenia i zaopatrzenia w wodę – wg 
§ 10* ust.2.

10) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.

11) INNE ZAPISY – nie ustala się.”;

 * paragrafy -zgodnie z uchwałą nr XXIV/69/2008 r.Rady Gminy Kosakowo z dnia 03.09.2008r.

9) w § 14 w ust. 2 w miejsce dotychczasowej karty terenu nr 08 MN1 wprowadza się nową kartę terenu nr 
08 MN3 w następującym brzmieniu:

„KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DZIAŁEK NR 72,73,74,75,76,77,78 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 
80,86,88,89,139 POŁOŻONYCH W DĘBOGÓRZU W REJONIE ULICY SZAROTKI, GMINA 
KOSAKOWO

1) NUMER TERENU – 08

2) POWIERZCHNIA – 1.72 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU MN3 – ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA 
Dopuszcza się wszelkie formy zabudowy jednorodzinnej – budynki wolno stające albo w zabudowie, 
bliźniaczej lub szeregowej.

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren zalicza się do terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

b) teren położony jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – ustalenia wg § 4*;

c) na terenie w części południowej ustala się pas terenu szerokości 10 m, wyłączony z zabudowy 
do zagospodarowania zielenią z pozostawieniem istniejącego drzewostanu i jego 
uzupełnieniem;
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d) ze względów krajobrazowych i bioklimatycznych należy dokonać nasadzeń drzew wzdłuż 
ulicy publicznych gatunkami rodzimymi zgodnych z lokalnym siedliskiem.

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

6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

a) intensywność zabudowy – do 0,5;

b) dopuszczalna wysokość zabudowy – do 9.5 m;

c) rodzaj dachu – stromy, o kącie nachylenia połaci 25°- 40°, dopuszcza się dachy płaskie na 
parterowych częściach budynków (np. garaże);

d) materiały elewacyjne – tradycyjne, tj. tynk, cegła, drewno, kamień;

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6.0 m od linii rozgraniczającej ulicy 15 KD-D oraz 15m od 
południowej granicy terenu 08.

f) minimalna powierzchnia działki budowlanej pod budynek:

– wolno stojący – 1000 m2

– bliźniaczy – 500 m2

– szeregowy – 400 m2

g) powierzchnia zabudowy:

- dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej – do 0,20 powierzchni działki budowlanej;

- dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – do 0,30 powierzchni działki budowlanej,

- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej - do 0.30 powierzchni działki.

h) dopuszcza się lukarny o kącie nachylenia połaci 20°- 40° lub płaskie, powierzchnia których 
nie przekracza 20% powierzchni dachu;

i) dopuszcza się podpiwniczenie budynków;

j) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 50 % powierzchni działki budowlanej,

k) należy pozostawić min. 60% istniejących wartościowych drzew;

l) w przypadku zorganizowanej działalności inwestycyjnej dopuszcza się lokalizację wydzielonych 
parkingów z zachowaniem wymaganych przepisami odległości od zabudowy mieszkaniowej;

m) w przypadku zorganizowanej działalności inwestycyjnej należy w zaprojektować tereny rekreacyjne, 
w tym place zabaw dla dzieci;

n) drogi wewnętrzne należy projektować o szerokości minimum – 8.0 m w liniach rozgraniczających 
zakończone placem do zawracania o wym.12,5x12,5 w przypadku braku przejezdności. Dopuszcza się 
drogi jednoprzestrzenne;

o) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6*.

7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

a) nie ustala się scaleń ani podziałów wg art.22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;

b) ustala się podziały na działki budowlane wg indywidualnych zamierzeń właściciela lub 
inwestora - zgodnie z pkt 5 f;

e) nowe podziały geodezyjne w miarę możliwości należy dokonywać liniami prostopadłymi do 
linii rozgraniczających ulicy;

d) dopuszczalna tolerancja - do 10 % powierzchni minimalnej.
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8) TERENY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE USTALONE NA PODSTAWIE         
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH – SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
– ustalenia wg § 8*.

9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) dojazd od ulicy – 15KD-D;

b) wymagania parkingowe wg § 10* ust.1, przy czym wskaźnik dla zabudowy jednorodzinnej 
należy przyjmować w wysokości min. 1 mp/1 lokal mieszkalny;

c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10* ust.2.

10) STAWKA PROCENTOWA –15 %.

11) INNE ZAPISY – nie ustala się.”;

10) w § 14 w ust. 2 brzmienie dotychczasowych kart terenów nr 12 KD-L i 15 KD-D nie ulega zmianie.

 * paragrafy -zgodnie z uchwałą nr XXIV/69/2008 r.Rady Gminy Kosakowo z dnia 03.09.2008r.

§ 3. Integralną częścią uchwały są załączniki:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000; Na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia:

- granice obszaru objętego zmianą planu,

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

- oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczających,

- nieprzekraczalne linie zabudowy. Pozostałe oznaczenia na rysunku stanowią informacje.

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 
wyłożonego do publicznego wglądu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:

1) przedstawienie niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku wraz 
z dokumentacją planistyczną w celu jej oceny zgodności z prawem i ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego;

2) umieszczenia niniejszej uchwały na stronach internetowych Gminy Kosakowo.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr XXIV/69/2008 z dnia 3 września 2008 roku we 
fragmencie objętym niniejszą uchwałą.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.  

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Kosakowo

Mirosław Marek

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 2668



Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 2668



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/46/2014

Rady Gminy Kosakowo

z dnia 26 czerwca 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO 
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
UCHWALONEGO UCHWAŁĄ RADY GMINY KOSAKOWO NR XXIV/69/2008 Z DNIA 
3 WRZEŚNIA 2008 ROKU.

Do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 9.04.2014r. do 9.05. 2014 r. projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr 
XXIV/69/2008 z dnia 3 września 2008r. wpłynęły uwagi 2 osób prywatnych.

Uwagi zostały rozpatrzone przez Wójta Gminy Kosakowo i uwzględnione.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/46/2014

Rady Gminy Kosakowo

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą 
Rady Gminy Kosakowo Nr XXIV/69/2008 z dnia 3 września 2008 roku, która to zmiana obejmuje działki 
nr 76, 88/9, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 80/2, 80/3, 80/4 i cz. działki nr 80/1, położone w Dębogórzu 
gmina Kosakowo, przewiduje się realizację następujących inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

- inwestycje drogowe - odcinek ulicy dojazdowej 15 KD-D o długości ok.300 mb,

- odcinki sieci inżynierii w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej o

długości ok.300 mb.

Odcinki te stanowią kontynuację sieci infrastruktury technicznej projektowanej na terenie objętym 
uchwalonym planem.

Inwestycje powyższe należą do zadań własnych Gminy, ale mogą być realizowane przy 
współfinansowaniu potencjalnych inwestorów. Nie ustala się harmonogramu ich wykonania.
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