
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN-II.4131.87.2017.MG
WOJEWODY POMORSKIEGO

z dnia 4 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875  ze zm.) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)

stwierdza się nieważność

uchwały Nr XLIX/121/2017 Rady Gminy Kosakowo  z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w Dębogórzu gm. 
Kosakowo w części, w zakresie:

1) § 9  ust. 4

2) § 10

Uzasadnienie

W dniu 8 grudnia 2017 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęła uchwała nr XLIX/121/2017 Rady 
Gminy Kosakowo  z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nieruchomości położonych przy ul. Owocowej w Dębogórzu gm. Kosakowo(dalej jako: 
uchwała), wraz z dokumentacją planistyczną.

Jako podstawę prawną podano art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073; dalej jako: u.p.z.p.).

W toku czynności nadzorczych, pismem z dnia 29 grudnia 2017 r. organ nadzoru zawiadomił Radę 
Gminy Kosakowo o wszczęciu postępowania nadzorczego w stosunku do przedmiotowej uchwały, 
umożliwiając tym samym organowi złożenie wyjaśnień.

Po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził, że przedmiotowa uchwała 
podjęta została z istotnym naruszeniem zasad i trybu sporządzania planu miejscowego, co zgodnie 
z art. 28 ust. 1 u.p.z.p. skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały we wskazanym zakresie.

Analizując kwestionowaną uchwałę organ nadzoru zauważył, że w § 9 ust. 4 oraz § 10  zawarto zasady 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. W ocenie organu 
nadzoru Rada Gminy Kosakowo nie posiadała upoważnienia ustawowego do ustalenia tego typu 
postanowień w przedmiotowej uchwale. W dniu 11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 
24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 774; zwana dalej jako u.n.o.k.), na mocy, której uchylono art. 15 ust. 3 pkt 9 u.p.z.p. 
Wskazany przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uprawniał organ stanowiący 
jednostek samorządu terytorialnego do określania w planie miejscowym zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Art. 12 ust. 3 u.n.o.k. 
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wprowadził przepis przejściowy, zgodnie z którym do projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, w stosunku, do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany planu, 
nieuchwalonych przez radę gminy do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 11 września 2015 r.) stosuje się 
przepisy dotychczasowe. 

Należy zauważyć, że przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowanie 
przestrzennego miało miejsce w uchwale nr XXXIX/51/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 18 maja 
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nieruchomości położonych przy ul. Owocowej w Dębogórzu gm. Kosakowo, przez co  przepis 
art. 12 ust. 3 u.n.o.k. nie ma zastosowania w przedmiotowej uchwale, ponieważ uchwała została podjęta po 
wejściu w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu. Stwierdzić zatem należy, że Rada Gminy Kosakowo nie posiadała 
upoważnienia ustawowego do ustalenia w przedmiotowym planie miejscowym zapisów odnośnie 
sytuowania obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych. Jak słusznie wskazał Naczelny 
Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 stycznia 2011 r. o sygn. akt II OSK 2335/10 „rada gminy jest 
związana granicami przedmiotowymi zakresu planu miejscowego, wyznaczonymi przez ustawę, co oznacza, 
że samodzielnie może określać treść regulacji objętej planem wyłącznie w granicach upoważnienia 
zawartego w art. 15 u.p.z.p.”. Podsumowując, po wspomnianej wyżej nowelizacji ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, z art. 15 u.p.z.p. skreślony został pkt 9 ustępu 3, a zasady sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, 
standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, mogą być 
określane jedynie w odrębnej uchwale podjętej na podstawie art. 37a  u.p.z.p. (przy zachowaniu trybu 
określonego w art. 37b u.p.z.p.). W ocenie organu nadzoru Rada Gminy Kosakowo wykroczyła, więc poza 
przyznane kompetencje do podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, naruszając w sposób istotny art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483) zgodnie, z którym organy władzy publicznej działają na podstawie 
i w granicach prawa.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 września 2017 r. o sygn. 
akt SA/Wr 422/17 wprost wskazano, że „zgodnie bowiem z art. 7 pkt 5 ustawy zmieniającej, do ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po art. 37 dodano art. 37a-37e. Art. 37 a stanowi zaś, że: 
"Rada gminy może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz 
rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane". Uchwała ta stanowi akt prawa 
miejscowego i dotyczy obszaru całej gminy z wyłączeniem terenów zamkniętych (art. 37a ust.4 i 5). 
Jednocześnie na podstawie art. 7 pkt 3 lit. b ustawy zmieniającej, skreślony został 
art. 15 ust. 3 pkt 9 PlanZagospU zgodnie z którym w planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb 
zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabaryty (...). Przywołane regulacje wskazują, że zamiarem ustawodawcy było wyeliminowanie materii 
objętej uchwałą wydawaną na podstawie nowej normy kompetencyjnej zawartej w art. 37a PlanZagospU 
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Co do zasady, rada gminy nie utraciła zatem 
kompetencji do określania zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, jednakże według 
nowej regulacji, winna to uczynić w odrębnej niż plan miejscowy uchwale stanowiącej akt prawa 
miejscowego, chyba, że znajdują zastosowanie przepisy przejściowe zawarte w art. 12 ust.3 ustawy 
nowelizującej. Skoro uchwała intencyjna w niniejszej sprawie podjęta została w dniu 22 czerwca 2016 r., to 
jednak nie mają one zastosowania. W ocenie Sądu należy zgodzić się z prezentowaną w skardze 
argumentacją wywodzącą w oparciu o wykładnię literalną, systemową i historyczną, że omawiana materia 
winna być regulowana w uchwale innej niż plan miejscowy”.

Wobec powyższego Wojewoda Pomorski stwierdził nieważność uchwały XLIX/121/2017 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowanie 
przestrzennego nieruchomości położonych przy ul. Owocowej w Dębogórzu gm. Kosakowo w części, 
w zakresie:

1) §9 ust. 4

2)  § 10.
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Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie nieważności uchwały 
wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności z dniem doręczenia 
rozstrzygnięcia nadzorczego.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody 
Pomorskiego.

 

Wojewoda Pomorski

Dariusz Drelich
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UCHWAŁA NR XLIX/121/2017
RADY GMINY KOSAKOWO

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych 
przy ul. Owocowej w Dębogórzu gm. Kosakowo.

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875, z późn. zm) oraz w związku z Uchwałą Nr 
XXXIX/51/2017 Rady Gminy w Kosakowie, z dnia 18 maja 2017 roku, Rada Gminy w Kosakowie uchwala co 
następuje:

DZIAŁ I.
Przepisy ogólne:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kosakowo” uchwalonego Uchwałą Nr XX/5/2016 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 
28 stycznia 2016r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych 
przy ul. Owocowej w Dębogórzu gm. Kosakowo.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych przy ul. Owocowej 
w Dębogórzu gm. Kosakowo, zwany dalej planem, obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,5 ha, którego granice 
określono na załącznikach nr 1a i 1b do uchwały.

§ 2. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1: 1000, stanowiący załączniki nr 1a i 1b;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, poza którą wyklucza się lokalizację 
budynków. Linia ta nie dotyczy podziemnych części budynków, a także balkonów, werand, wykuszy, logii, 
gzymsów, okapów, daszków, zadaszeń nad wejściami, niezabudowanych schodów zewnętrznych;

2) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni budynków położonych w obrębie 
działki budowlanej liczoną jako rzut pionowy po obrysie ścian zewnętrznych budynków na powierzchnię 
tej działki budowlanej. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych ani 
ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, schodów zewnętrznych niezabudowanych, ramp, 
daszków, markiz, występów dachowych i oświetlenia zewnętrznego;
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3) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz 
wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów, 
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, 
o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2;

4) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

DZIAŁ II.
Ustalenia ogólne:

§ 4. Ustala się następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi ustaleniami 
planu:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) symbole cyfrowe terenu oznaczające numer terenu,

4) symbole literowe oznaczające przeznaczenie terenu,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy,

6) strefa ochrony historycznego układu ruralistycznego,

7) strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,

8) pas ograniczeń od napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV.

Rozdział 1.Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 5. Obszar planu obejmuje łącznie 6 terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym 
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, w tym:

1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowymi 1 oraz symbolem literowym MN/U, 
oznaczającymi jego przeznaczenie tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 2 oraz symbolem literowym MN, oznaczającymi 
jego przeznaczenie tj. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 3 oraz symbolem literowym E, oznaczającymi 
jego przeznaczenie tj. teren infrastruktury technicznej (elektroenergetyka),

4) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi 01 i 04 oraz symbolem literowym KDL(p), 
oznaczającymi jego przeznaczenie tj. teren drogi publicznej klasy lokalnej – (poszerzenie),

5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 02 oraz symbolem literowym KDL, 
oznaczającymi jego przeznaczenie tj. teren drogi publicznej klasy lokalnej,

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. W granicach obszaru objętego planem ustala się:

1) ujednolicenie kolorystyki pokrycia dachów w nowych obiektach budowlanych do tonacji naturalnej 
dachówki ceramicznej, złamanej czerwieni, brązów, grafitu lub szarości;

2) wykończenie elewacji materiałami o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk w kolorze białym, 
szarym, beżowym. Dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą;

3) zakaz lokalizacji blaszanych garaży oraz blaszanych budynków gospodarczych;

4) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych.

§ 7. Ustala się parametry zabudowy zgodne z zasadami określonymi w ustaleniach szczegółowych.
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Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu

§ 8. W granicach objętych planem ustala się:

1) teren oznaczony symbolem MN pod względem dopuszczalnych poziomów hałasu należy do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

2) teren oznaczony symbolem MN/U pod względem dopuszczalnych poziomów hałasu należy do terenów 
mieszkaniowo - usługowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

3) użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-
gruntowego. Należy stosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby 
przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji;

4) uciążliwości dla środowiska, związane z prowadzoną na terenie działalnością gospodarczą, a powodowane 
przez hałas, wibracje, zakłócenia elektroenergetyczne i promieniowanie, nie mogą wykraczać poza granice 
nieruchomości zajmowanej przez inwestycje je wywołujące;

5) zagospodarowanie powierzchni działki budowlanej w sposób zabezpieczający sąsiednie nieruchomości 
oraz drogi przed spływem wód opadowych i roztopowych na działki sąsiednie;

6) realizacja ustaleń planu nie może prowadzić do pogorszenia istniejących warunków aerosanitarnych 
zarówno na obszarze objętym planem, jak i na terenach sąsiednich;

7) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi, z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów;

8) nakaz stosowania technologii niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do celów grzewczych w budynkach.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr 

kultury współczesnej

§ 9. Ustala się, zgodnie z rysunkiem planu, strefę ochrony konserwatorskiej historycznego układu 
ruralistycznego, w obrębie której obowiązuje:

1) tradycyjny sposób sytuowania budynków na działce tj. budynek mieszkalny w pierwszej linii zabudowy, 
kalenicą równolegle względem drogi,

2) zachowanie charakteru i skali historycznej zabudowy istniejącej w granicach układu ruralistycznego, 
poprzez ograniczenie wysokości nowej zabudowy do 9m oraz zastosowanie dachów dwuspadowych 
o kącie nachylenia głównych połaci 35 - 45 stopni,

3) nakaz stosowania do wykończenia elewacji materiałów o charakterze mineralnym lub naturalnym, tj. tynk 
w kolorze białym, szarym lub beżowym,

4) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych.

§ 10. W strefie ochrony otoczenia układu ruralistycznego (tj. w granicach objętych planem, poza strefą 
ochrony układu ruralistycznego) obowiązuje zachowanie tradycji architektoniczno – krajobrazowej terenów 
wiejskich poprzez zastosowanie ogrodzeń ażurowych z materiałów naturalnych oraz zastosowanie kolorystyki 
elewacji i pokryć dachowych utrzymanej w tonacjach tradycyjnie stosowanych na terenach Kaszub 
Północnych.

§ 11. Część obszaru objętego planem położona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych ujętej w wojewódzkiej ewidencji zabytków oznaczonej na rysunku planu. Zainwestowanie 
terenu naruszające strukturę gruntu w obrębie strefy wymaga przeprowadzenia niezbędnych badań 
archeologicznych na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 12. Nie dotyczy.
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Rozdział 6.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 13. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu określono w ustaleniach 
szczegółowych niniejszej uchwały.

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 14. Nie dotyczy.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki procedury scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym

§ 15. 1. W zakresie warunków scalania i podziału działek budowlanych ustala się:

1) minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych:

a) dla terenu 1-MN/U: 400m2;

b) dla terenu 2-MN: 800m2.

2) minimalną szerokość frontu dla nowo wydzielanych działek budowlanych: 18m;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny.

2. Ustalenia ust. 1 nie dotyczą działek wydzielanych dla stacji transformatorowych, przepompowni ścieków 
lub innych tego typu urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy

§ 16. W granicach terenu 2-MN występuje pas ograniczeń od napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 
15kV oznaczony na rysunku planu, w granicach którego, zagospodarowanie terenu należy realizować 
w uzgodnieniu z zarządcą sieci,

§ 17. Obszar objęty planem zlokalizowany jest w zasięgu powierzchni ograniczających lotniska 
wojskowego Oksywie, w granicach których obowiązuje ograniczenie wysokości zabudowy do 89m nad 
poziomem morza.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 18. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów ustala się z przyległych dróg, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych w granicach planu;

3) ustala się liczbę miejsc postojowych w ilości określonej w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział 11.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 19. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę:

1) z sieci wodociągowej;

2) wodę dla celów p.poż. w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, należy zapewnić z istniejącej 
i projektowanej sieci wodociągowej, uzbrojonej w hydranty lub z innych źródeł zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

2. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej.
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3. Zaopatrzenie w energię cieplną z systemów grzewczych na paliwa charakteryzujące się niskimi 
wskaźnikami emisji, z wykorzystaniem urządzeń o wysokim stopniu sprawności.

4. Zaopatrzenie w gaz:

1) z sieci gazowej;

2) zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od sieci gazowej na podstawie 
przepisów odrębnych.

5. Odprowadzenie ścieków: do sieci kanalizacji sanitarnej.

6. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:

1) zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów budowlanych należy zagospodarować w granicach działki;

3) stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed 
zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej;

4) zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz zaleganiem wód 
opadowych.

7. Uzbrojenie w zakresie usług telekomunikacyjnych:

1) w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną;

2) przy opracowaniu projektów budowlanych uwzględnić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną 
podziemną i nadziemną, od której należy zachować odległość zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) linie telekomunikacyjne projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod 
ciągi komunikacyjne.

8. Gospodarowanie odpadami stałymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Dopuszcza się wydzielenie działki z przeznaczeniem jej na infrastrukturę techniczną.

10. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej przy granicy działki.

11. Dopuszcza się zmianę lokalizacji infrastruktury technicznej, w sposób nie ograniczający podstawowego 
przeznaczenia terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi.

12. Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej na każdym 
terenie.

Rozdział 12.
Zasady w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów

§ 20. Nie ustala się zasad dotyczących sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów.

Rozdział 13.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§ 21. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości określonej w ustaleniach szczegółowych.

DZIAŁ III.
Ustalenia szczegółowe:

§ 22.  Dla terenu 1-MN/U (o powierzchni ok. 0,49ha ), oznaczonego na rysunku planu obowiązują 
następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (dopuszcza się 
wyłącznie usługi nie kolidujące z funkcją mieszkaniową takie jak biura, gabinety, usługi handlu, usługi 
fryzjerskie i kosmetyczne). Dopuszcza się lokalizację wyłącznie budynków mieszkaniowych jednorodzinnych 
oraz mieszkaniowych jednorodzinnych z usługami, przy czym funkcja mieszkaniowa musi stanowić nie mniej 
niż 50% ich powierzchni użytkowej.
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2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) forma zabudowy: wolnostojąca;

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%;

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9, w tym dla kondygnacji naziemnych 0,6;

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

6) minimalna powierzchnia działki: 400m2;

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 50%;

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

a) dla budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych: 2, w tym poddasze użytkowe,

b) dla budynków gospodarczych i garażowych: 1;

9) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych: 1;

10) maksymalna wysokość zabudowy:

a) dla budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych: 9m, z zastrzeżeniem ust. 6;

b) dla budynków gospodarczych i garażowych: 6m;

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m;

12) geometria i pokrycie dachu:

a) dla głównych połaci dachu: dach symetryczny dwuspadowy lub czterospadowy o kącie nachylenia 35-45 
stopni,

b) dopuszcza się lukarny oraz okna połaciowe;

c) pokrycie dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 
złamanej czerwieni, brązów, grafitu lub szarości;

13) pokrycie i kolorystyka elewacji: tynk w kolorze białym, szarym, beżowym lub cegła, drewno, kamień 
i szkło. Dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą.

3. Zasady budowy systemów komunikacji:

1) obsługę komunikacyjną terenu ustala się z przyległych dróg publicznych, zgodnie z rysunkiem planu;

2) należy zapewnić miejsca postojowe w granicach działki budowlanej w tym miejsca postojowe dla 
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny oraz nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 
1 budynek mieszkalno-usługowy, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. b;

b) nie mniej niż 1 miejsca postojowe na 50m2 powierzchni użytkowej usług. 

4. Budynki istniejące, zlokalizowane niezgodnie z ustaloną na rysunku planu nieprzekraczalną linią 
zabudowy mogą być poddawane przebudowie i modernizacji z zachowaniem istniejącej linii zabudowy, 
z możliwością zachowania dotychczasowej geometrii dachu, a także dopuszcza się ich rozbudowę zgodnie 
z ustaleniami planu, z zachowaniem geometrii dachu jak w części istniejącej.

5. Dopuszcza się zmianę parametrów istniejących budynków w liniach istniejącej zabudowy, zgodnie 
z ustaleniami planu.

6. Część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego układu ruralistycznego, w granicach której obowiązują ustalenia par. 9.

7. Na części terenu, poza strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego oznaczoną 
na rysunku planu, obowiązują ustalenia par. 10.
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8. Część terenu położona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 
ujętej w wojewódzkiej ewidencji zabytków oznaczonej na rysunku planu, obowiązują ustalenia par. 11.

9. Przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić przebieg dróg pożarowych, wyznaczonych zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

10. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 10%.

§ 23.  Dla terenu 2-MN (o powierzchni ok. 0,16ha ), oznaczonego na rysunku planu obowiązują 
następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) forma zabudowy: wolnostojąca;

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%;

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9, w tym dla kondygnacji naziemnych 0,6;

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

6) minimalna powierzchnia działki: 800m2;

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 50%;

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:

a) dla budynków mieszkalnych: 2, w tym poddasze użytkowe,

b) dla budynków gospodarczych i garażowych: 1;

9) maksymalna liczba kondygnacji podziemnych: 1;

10) maksymalna wysokość zabudowy:

a) dla budynków mieszkalnych: 9m,

b) dla budynków gospodarczych i garażowych: 6m;

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m;

12) geometria i pokrycie dachu:

a) dla głównych połaci dachu: dach symetryczny dwuspadowy lub czterospadowy o kącie nachylenia 30-45 
stopni,

b) dopuszcza się lukarny oraz okna połaciowe;

c) pokrycie dachu: dachówka lub materiał dachówkopodobny, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 
złamanej czerwieni, brązów, grafitu lub szarości;

13) pokrycie i kolorystyka elewacji: tynk w kolorze białym, szarym, beżowym lub cegła, drewno, kamień 
i szkło. Dopuszcza się deskowanie lub licowanie cegłą;

3. Zasady budowy systemów komunikacji:

1) obsługę komunikacyjną terenu ustala się z przyległych dróg, zgodnie z rysunkiem planu;

2) należy zapewnić miejsca postojowe w granicach działki budowlanej w tym miejsca postojowe dla 
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:

a) nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny lub usługowy.

4. Część terenu położona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 
ujętej w wojewódzkiej ewidencji zabytków oznaczonej na rysunku planu, obowiązują ustalenia par. 11.

5. Przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić przebieg dróg pożarowych, wyznaczonych zgodnie 
z przepisami odrębnymi.
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6. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 10%.

§ 24.  Dla terenu 3-KE oznaczonego na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: teren infrastruktury technicznej (kanalizacja i elektroenergetyka). Dopuszcza się 
lokalizację obiektów i urządzeń technicznych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną i elektroenergetyczną.

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: dopuszcza się 
lokalizację obiektów i urządzeń o parametrach wynikających z ich specyfikacji technicznej.

3. Zasady budowy systemów komunikacji:

1) obsługę komunikacyjną terenu ustala się z przyległych dróg publicznych, zgodnie z rysunkiem planu;

2) miejsca postojowe: nie dotyczy.

4. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 10%.

§ 25. Dla terenów 01-KDL(p), 04-KDL(p) oznaczonych na rysunku planu obowiązują następujące 
ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: teren dróg publicznych klasy lokalnej (poszerzenie).

2. Wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających terenu: zgodnie z rysunkiem planu,

2) rodzaj nawierzchni: jak w części podlegającej poszerzeniu,

3) należy zapewnić miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

3. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 1%.

§ 26. Dla terenu 02-KDL oznaczonego na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia:

1. Przeznaczenie terenu: teren dróg publicznych klasy lokalnej.

2. Szerokość w liniach rozgraniczających terenu: zgodnie z rysunkiem planu.

3. Należy zapewnić miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

4. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 1%.

DZIAŁ IV.
Ustalenia końcowe

§ 27. 1. Traci moc Uchwała Nr XV/112/2007 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 19 grudnia 2007 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębogórze w gminie 
Kosakowo, w granicach obszaru objętego niniejszym planem.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 105



2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo

Marcin Kopitzki
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/121/2017

Rady Gminy Kosakowo

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 
położonych przy ul. Owocowej w Dębogórzu gm. Kosakowo.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Do projektu planu nie wpłynęły uwagi w trybie art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.).

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo

Marcin Kopitzki
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/121/2017

Rady Gminy Kosakowo

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 
położonych przy ul. Owocowej w Dębogórzu gm. Kosakowo.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania.

SPOSOBY REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
DLA TERENU OBJĘTEGO PLANEM

1. Obszar objęty projektem planu zlokalizowany jest w graniach obowiązywania Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Dębogórze w gminie Kosakowo, przyjętego Uchwałą XV/112/2007 
Rady Gminy Kosakowo, z dnia 19 grudnia 2007 roku. Działki objęte opracowaniem posiadają dostęp do sieci 
infrastruktury technicznej . Nie przewiduje się konieczności rozbudowy sieci infrastruktury technicznej 
w związku z uchwaleniem planu.

2. Na terenie objętym planem nie przewiduje się wydzielenia publicznych dróg gminnych.

3. Zaleca się bieżące koordynowanie realizacji programów modernizacji infrastruktury technicznej.

4. Zaleca się stosowanie zasady realizacji przedsięwzięć kompleksowych, łączących wykonawstwo robót 
drogowych oraz urządzeń technicznych związanych z drogą z innymi branżami infrastruktury technicznej, co 
pozwala uzyskać oszczędności na części wspólnej robót oraz rozwiązać problem kolizji technicznych.

ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury mogą stanowić: środki pochodzące z budżetu 
Gminy (środki własne), środki pomocowe, partycypacja inwestorów w kosztach budowy. Będzie to 
realizowane za pomocą montaży finansowych, ogólnie przyjętej metody konstruowania budżetu projektów.

Programy realizujące poszczególne cele powinny zostać podzielone na projekty realizujące zamknięte 
zadania, w ramach których jednoznacznie można skalkulować koszty oraz ściśle zdefiniować efekty na 
poszczególnych etapach realizacji. Dla tak skonstruowanych projektów można ubiegać się dofinansowanie 
ze środków pomocowych (UE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Ekofunduszu).

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (modernizacja):

I.  Opracowanie wieloletniego planu finansowego zapewniającego realizację inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, stanowiącego podstawę konstruowania budżetów rocznych.

II.  Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi i prywatnymi umów na współfinansowanie 
zapisanych w wieloletnim planie finansowym przedsięwzięć będących podstawą budowy montaży 
finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji.

III.  Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w takim stopniu, aby gmina posiadała udział własny 
niezbędny do ubiegania się ośrodki pomocowe.

IV.  Wsparcie finansów gminy środkami zewnętrznymi (kredytami, pożyczkami, dotacjami, emisją obligacji), 
w celu zapewnienia środków na szczególnie kosztowne w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury 
technicznej i drogownictwa.

Zasady prowadzenia polityki finansowej:

I.  Konstruowanie rocznych budżetów powinno odbywać się w kontekście wieloletniej polityki finansowej 
gminy, nastawionej na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
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II.  Źródła finansowe związane z korzyściami opracowanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego powinny być przeznaczone na rozwój przestrzenny i infrastrukturalny.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kosakowo

Marcin Kopitzki
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