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UCHWAŁA NR LIX/42/2014
RADY GMINY KOSAKOWO
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych przy ul.
Dębogórskiej w Dębogórzu Wybudowaniu gmina Kosakowo – pomiędzy ulicami Długą i Piaskową.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.Dz.U.2013, poz.1318, Dz.U.2014, poz.379) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.
647 ze zm. Dz.U. z 2012r., poz. 951, Dz.U. z 2012r., poz. 1445, Dz.U. z 2013r., poz. 21, Dz.U. z 2013r., poz.
405, Dz.U.2013, poz.1238, Dz.U.2014, poz. 379) Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje:
§ 1. Po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr
XXI/49/2008 z dnia 29.05.2008r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek
położonych przy ul. Dębogórskiej w Dębogórzu Wybudowaniu gmina Kosakowo – pomiędzy ulicami Długą
i Piaskową, gmina Kosakowo. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 1,47 ha, którego granice
przebiegają:
- od północy – wzdłuż granic działek o nr 388 i 401,
- od wschodu – wzdłuż zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Piaskowej,
- od zachodu – wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Długiej,
- od południa – wzdłuż północnej linii rozgraniczającej ulicy Dębogórskiej,
1 do niniejszej uchwały.

zgodnie z załącznikiem nr

§ 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000 Na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia:
- granice obszaru objętego planem,
- 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 planu stanowią informacje.
2) Załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu planu.
3) Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nalezą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania.
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§ 3. Przeznaczenia terenów Ustala się podział obszaru objętego planem na trzy tereny wydzielone liniami
rozgraniczającymi oznaczonych numerami od 30.1 do 30.3 i symbolami literowymi zgodnie z poniższym
przeznaczeniem:
1) 30.1.UPMJ – Teren zabudowy usługowej, zakładów produkcyjnych, składów, magazynów z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Dopuszcza się lokalizację mieszkań integralnie związanych
z prowadzoną działalnością gospodarczą, lecz nie więcej niż jedno mieszkanie na jednej działce
budowlanej.
2) 30.2.KDL – Teren drogi lokalnej.
3) 30.3.KDD – Teren drogi dojazdowej.
§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się lokalizację zabudowy na obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
2) na obszarze opracowania planu ustala się następujące zasady umieszczania szyldów oraz reklam na
budynkach i reklam wolno stojących, odpowiadające przeznaczeniu poszczególnych terenów:
a) kształt, wielkość i miejsce umieszczenia szyldu lub reklamy na budynku muszą być dostosowane do
architektury budynku;
b) w przypadku, gdy ilość szyldów na budynku jest większa niż jeden, powinny być tej samej wielkości
i winny być zgrupowane w miarę możliwości w jednym miejscu
na elewacji; przy czym za szyld uważa się jednostronny, płaski znak zawierający wyłącznie logo firmowe
lub informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzonej działalności, dacie założenia firmy;
c) konstrukcja szyldu nie może sięgać dalej niż na 0,12 m od lica budynku;
d) wyklucza się stosowanie oświetlenia pulsacyjnego wszelkich szyldów i reklam; wszelkie oświetlenie
reklam wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi;
e) reklamy i znaki graficzne umieszczone na markizach, namiotach i parasolach nie będą uznawane za
szyldy i reklamy pod warunkiem, że będą umieszczone płasko na ich powierzchni, nie będą świecić
i nie będą wykraczać poza obrys ich powierzchni;
f) nie dopuszcza się lokalizacji reklam z wyjątkiem szyldów o pow. do 0.6 m2 i reklam o pow. do 3,0 m2 nie
związanych z miejscem prowadzonej działalności gospodarczej lub siedzibą firmy;
g) dla terenów zabudowy usługowej, zakładów produkcyjnych, magazynów ,składów dopuszcza się
lokalizację reklam na budynkach – w poziomie parteru, w pasach kondygnacji usługowych Nie
dopuszcza się lokalizacji reklam na ogrodzeniach, nie dopuszcza się lokalizacji reklam wolno stojących,
za wyjątkiem indywidualnie zaprojektowanych form reklamowych związanych z prowadzoną na miejscu
działalnością oraz masztów flagowych o wysokości masztu do 6,00 m, służących jako nośnik flagi;
h) na terenie dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej. Szczegółowe warunki ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego, odnoszące się do terenu położonego na obszarze opracowania planu,
zawarto w karcie terenu w § 14 pkt 2.
§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego Szczegółowe zasady ochrony
elementów środowiska przyrodniczego i krajobrazu, odnoszące się do terenu położonego na obszarze
opracowania planu, zawarto w karcie terenu w § 14 pkt 2.
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: Na
obszarze opracowania planu nie występują obiekty i tereny podlegające ochronie dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych należy przewidzieć udogodnienia
niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich;

dla

osób

2) na obszarze opracowania planu ustala się, że ogrodzenia od strony ulic, ogólnodostępnych ciągów pieszych
i innych miejsc publicznych powinny być estetyczne dostosowane do architektury budynków, z którymi są
związane. Obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń betonowych prefabrykowanych. Nie dopuszcza się
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reklam na ogrodzeniach od strony dróg publicznych. Pozostałe wymagania wynikające z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych, odnoszące się do terenu położonego na obszarze opracowania planu,
zawarto w karcie terenu § 14 pkt 2.
§ 8. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
Szczegółowe warunki ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, odnoszące się do terenu położonego na
obszarze opracowania planu, zawarto w karcie terenu w § 14 pkt 2.
§ 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie
przepisów odrębnych oraz obowiązują następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów
i ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obszar objęty planem znajduje się w granicach obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 110 i 111 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy przewidzianego do realizacji zadań ochrony
ze względu na położenie na zbiornikach wód podziemnych. Należy stosować rozwiązania techniczne,
technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy
wodonośnej narażonej, brakiem naturalnej izolacji użytkowego zwierciadła wody, na pionową migrację
zanieczyszczeń. Zagospodarowanie terenu nie może wpłynąć negatywnie na warunki hydrogeologiczne
Głównego Zbiornika Wód Poziemnych 110 i 111. Zakres ograniczeń wg dokumentacji hydrogeologicznej
GZWP oraz Prawa Wodnego (Dz. U. z 10,01,2912, poz.145);
2) z uwagi na położenie terenu w zasięgu powierzchni ograniczających lotniska wojskowego Oksywie
wszystkie obiekty projektowane na terenie objętym planem o wysokości równej lub wyższej od 50 m nad
poziom terenu podlegają zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych w Warszawie,
ograniczenia wysokości obiektu obejmują min. anteny, reklamy i kominy;
3) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca
2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu
lotniska (DzU. z 2003.Nr 130 , poz.1192 z późniejszymi zmianami).
§ 10. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: Nie przewiduję się scaleń i podziałów
wynikających z art.22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dopuszcza się podziały
i scalania wynikające z indywidualnych potrzeb właścicieli gruntów z uwzględnieniem ustaleń zawartych
w karcie terenu w § 14 pkt 2.
§ 11. 1. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i inne regulacje: Wskaźniki
parkingowe i ustalenia dotyczące terenów pod poszerzenie ulic – zawarto w kartach terenu w § 14 pkt 2.
2. Zasady obsługi oraz przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej;
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach ustalonych przez
gestora sieci;
3) odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych:
– wody opadowe z utwardzonych powierzchni dróg – po podczyszczeniu odprowadzić do studni chłonnych
lub do sieci kanalizacji deszczowej,
– na terenach, gdzie projektowany sposób zagospodarowania oraz wielkość działek pozwalają na to, wody
opadowe należy w maksymalnym stopniu odprowadzić na tereny zieleni (przy korzystnych warunkach
geologicznych) lub do zbiorników retencyjnych
lub studni chłonnych w granicach własnych działek;
4) elektroenergetyka – z sieci elektroenergetycznej;
5) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowych;
6) zaopatrzenie w ciepło – z nie emisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;
7) telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej;
8) gospodarka odpadami – selekcjonowanie i wywóz do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku - zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Na terenach zapewnić miejsca do gromadzenia odpadów w sposób
selektywny.
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§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów. Nie
ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów
położonych na obszarze opracowania planu.
§ 13. Nie ustala się obszarów rehabilitacji zabudowy i infrastruktury technicznej ani obszarów
wymagających przekształceń i rekultywacji.
§ 14. 1. Wyjaśnienie pojęć użytych w „karcie terenu”.
1) Intensywność zabudowy - jest to wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni całkowitej, mierzonej po
zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych, wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków
znajdujących się na danej działce budowlanej, do powierzchni działki budowlanej; przy czym za
kondygnację nadziemną, do obliczeń intensywności zabudowy, należy przyjąć każdą kondygnację lub jej
część, której poziom podłogi znajduje się w poziomie lub powyżej poziomu przylegającego,
projektowanego lub urządzonego terenu.
2) Wysokość zabudowy - podana w karcie terenu służy do określenia dopuszczalnego, zewnętrznego,
pionowego gabarytu projektowanych budynków:
a) wysokość wyrażona w metrach to pionowy wymiar budynku mierzony do kalenicy, punktu zbiegu połaci
dachowych bądź górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, od naturalnej rzędnej terenu
znajdującego się poniżej; przy czym za naturalną rzędną terenu przyjmuje się rzędną terenu wynikającą
z wartości określonych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, na której został sporządzony rysunek
niniejszego planu miejscowego, a budynek nie może przekraczać dopuszczalnej wysokości w żadnym
miejscu swojego rzutu;
b) wysokość wyrażona w liczbie kondygnacji to dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych
projektowanych budynków; przy czym przez poddasze użytkowe rozumie się kondygnację w dachu
stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
c) spełnienie wymagań dotyczących dopuszczalnej wysokości zabudowy należy wykazać w projektach
budowlanych pokazując na przekrojach wyjściowe naturalne ukształtowanie terenu- wynikających
z naturalnych rzędnych, o których mowa powyżej.
3) Nieprzekraczalne linie zabudowy określone planem są to linie ograniczające obszar na którym dopuszcza
się wznoszenie budynków, przy czym:
– nie dotyczą podziemnych części budynków znajdujących się całkowicie poniżej otaczającego poziomu
terenu,
– nie dotyczą okapów i gzymsów wysuniętych nie więcej niż 0,5 m oraz balkonów i wykuszy wysuniętych
nie więcej niż 1,0 m oraz schodów.
4) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz woda powierzchniowa na
działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe
trawniki lub kwietniki z powierzchnią ziemną zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni
nie mniejszej niż 10 m2.
5) Powierzchnia zabudowy – powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym wyznaczoną
przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stosunku do powierzchni działki;
6) Dach płaski - należy przez to rozumieć dach o spadku do 10º,wskazane jest ukrycie dachu za attyką.
7) Wymagania parkingowe – to wymagana minimalna liczba miejsc postojowych, którą należy zapewnić na
terenie działki budowlanej, przylegającej drogi wewnętrznej lub w inny, określony w karcie terenu sposób.
8) Stawka procentowa - jednorazowa opłata wnoszona na rzecz gminy, określona w stosunku procentowym
do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, na zasadach określonych w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
9) Usługi – przez pojęcie usługi rozumie się nie produkcyjną działalność gospodarczą służącą zaspokajania
potrzeb ludności. Usługi nieuciążliwe nie zakłócające funkcji mieszkaniowej – to usługi o nieuciążliwym
charakterze, których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości
środowiska przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, a ponadto nie wywołuje innych zakłóceń funkcji
mieszkaniowej takich jak: nadmierny ruch lub postój pojazdów utrudniający dostęp do budynków
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mieszkalnych, naruszenie przestrzeni półprywatnych (klatki schodowe, ogródki lub dziedzińce w części
mieszkalnej) przez klientów usług, zakłócenie ciszy nocnej, wytwarzanie takich ilości odpadów, których
gromadzenie narusza estetykę środowiska mieszkalnego itp. Zabudowa techniczno - produkcyjna, obiekty
produkcyjne, składy, magazyny – obejmuje działalność polegającą na: wytwórczości, produkcji, produkcji
budowlanej, składowaniu z dopuszczeniem hurtowni, magazynowaniu, rzemiosła produkcyjnego oraz
obejmuje inną działalność prowadzoną na zasadzie analogii do w/w wymienionych.
2. KARTY TERENÓW KARTA TERENU O NUMERZE 30.01
1)

POWIERZCHNIA –

1.44 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU: UP,MJ – ZABUDOWA USŁUGOWA, ZAKŁADY PRODUKCYJNE,
SKŁADY, MAGAZYNY - Z DOPUSZCZENIEM FUNKCJI MIESZKANIOWEJ Dopuszcza się
lokalizację mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, lecz nie więcej niż
jedno mieszkanie na jednej działce budowlanej.
Dopuszcza się adaptację istniejących budynków
mieszkalnych.
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
a) działalność usługowa, produkcyjna, magazynowa nie może powodować przekroczeń standardów jakości
środowiska dla zabudowy mieszkaniowej;
b) w budynkach lub ich części o funkcji mieszkaniowej należy stosować przegrody o odpowiedniej
izolacyjności akustycznej.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ DÓBR I DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ – nie dotyczy.
5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I WSKAŹNIKÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywność zabudowy – do 0.70, intensywność minimalna 0.25;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:
- wysokość zabudowy – do 11 m,
- szerokość elewacji frontowej – nie ustala się;
- poziom posadowienia parteru – do 100 cm n.p.t.
c) usługi co najmniej w parterach budynków lub wolno stojące, usługi handlu poniżej 2000 m2 powierzchni
sprzedażowej;
d) rodzaj dachu – stromy, lub płaski, w przypadku dachu stromego kąt nachylenia połaci 15°- 35°, dach
płaski, kąt nachylenia - do 10°. Dopuszcza się adaptację istniejących dachów o nachyleniu połaci
o innych kątach niż ustalone;
e) dopuszcza się lukarny;
f) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6.0 m od linii rozgraniczającej ul. Dębogórskiej i 5.0 od
projektowanych linii rozgraniczających ulic: Długiej i Piaskowej;
g) powierzchnia zabudowy:
– do 40% powierzchni działki;
h) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki;
i) nie dopuszcza się realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce budowlanej –
nie dotyczy obiektów niemieszkalnych;
j) dopuszcza się sytuowanie budynku niemieszkalnego w tym garaży bezpośrednio przy granicy z sąsiednią
działką budowlaną jeżeli będzie przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku
istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowę;
k) dopuszcza się podpiwniczenia budynków;
l) dopuszcza się dojazdy wewnętrzne;
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m) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 4 i 7;
n) dopuszcza się łączenie działek oraz wtórny podział pod warunkami:
– minimalnej powierzchni działki 1200 m² (nie dotyczy istniejących działek wydzielonych przed
uchwaleniem planu .Minimalna powierzchnia działki nie dotyczy regulacji granic i wydzieleń pod
infrastrukturę techniczną. Dopuszcza się tolerancję
– do 10 % ustalonej powierzchni,
– zapewnienia dojazdu z połączeniem z drogą publiczną.
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – ustalenia wg § 10.
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH – ustalenia wg § 9.
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) dojazd – od ulicy Dębogórskiej, Piaskowej i Długiej. Wskaźniki parkingowe do obliczenia wymaganej
liczby miejsc postojowych:
- budynki mieszkalne jednorodzinne – nie mniej niż 2 miejsca na 1 mieszkanie,
- obiekty usług i zakłady produkcyjne: min. 3 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej,
lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 punkt usługowy, oraz min. 1 miejsce postojowe na
3 osoby zatrudnione,
- należy przewidzieć miejsca postojowe dla klientów o ilości zależnej od stopnia generowania ruchu;
b) miejsca postojowe należy przewidzieć w obrębie własnej działki;
c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą - ustalenia wg § 11 ust. 2.
9) INNE ZAPISY – nie ustala się.
10) STAWKA PROCENTOWA – 15 % KARTA TERENU O NUMERZE 30.02
1)

POWIERZCHNIA – 0.02 ha

a

2) PRZEZNACZENIE TERENU: KD - L – TEREN DROGI LOKALNEJ;
jak na rysunku planu.

Poszerzenie ulicy Długiej –

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO – nie ustala
się.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ –
nie ustala się.
5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU – nie ustala się.
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się.
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH - ustalenia wg § 9.
8) INNE ZAPISY – nie ustala się.
9) STAWKA PROCENTOWA – 0 % KARTA TERENU O NUMERZE 30.03
1)

POWIERZCHNIA

- 0.01 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU: KD- D – TEREN DROGI DOJAZDOWEJ Regulacja włączenia ulicy
Piaskowej w ulicę Dębogórską, poszerzenie ulicy – jak na rysunku planu.
3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO– nie ustala
się.
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ –
nie ustala się.
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5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I WSKAŹNIKÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU –
nie ustala się.
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się.
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH - ustalenia wg § 9.
8) INNE ZAPISY – nie ustala się.
9) STAWKA PROCENTOWA – 0 %.
§ 15. 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.
§ 16. Tracą moc uchwały:
1) uchwała Nr XVI/8/2004 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Dębogórze
Wybudowanie na obszarze wokół oczyszczalni ścieków (Dz.U.Woj.Pom. z 2004r., Nr 71, 1337 we
fragmencie objętym niniejszym planem;
2) uchwała Nr LIII/29/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 403/3
w Dębogórzu Wybudowaniu gmina Kosakowo (Dz.U.Woj.Pom. z 2010r., Nr 93, poz. 1780).
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 15 który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady
Gminy Kosakowo
Mirosław Marek
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/42/2014
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych przy ul. Dębogórskiej
w Dębogórzu Wybudowaniu gmina Kosakowo – pomiędzy ulicami Długą i Piaskową, został wyłożony do
publicznego wglądu w dniach od 3 lutego do 28 lutego (termin składania uwag – do 17 marca). Do projektu
planu nie wpłynęły uwagi.

Przewodniczący Rady
Gminy Kosakowo
Mirosław Marek
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/42/2014
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
W obrębie miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego działek położonych przy ul.
Dębogórskiej w Dębogórzu Wybudowaniu gmina Kosakowo – pomiędzy ulicami Długą i Piaskową
nie przewiduje się realizacji inwestycji infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Kosakowo
Mirosław Marek
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