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UCHWAŁA NR LIX/43/2014
RADY GMINY KOSAKOWO
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo
obejmującej działkę nr 120/5 w Kosakowie przy ul. Żeromskiego.
Na
podstawie
art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia
27 marca
2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.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), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587 ze zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 594, ze zm.:
Dz.U. z 2013r., poz. 645, Dz.U.2013, poz.1318, Dz.U.2014, poz.379), Rada Gminy w Kosakowie uchwala, co
następuje:
Rozdział 1.
USTALENIA WSTĘPNE
§ 1. 2. Plan obejmuje działkę o nr ewidencyjnym 120/5 o powierzchni 1,03 ha, położoną
w obrębie geodezyjnym Kosakowo 0004.
3. Przedmiotem planu są tereny zabudowy usługowej wraz
z infrastrukturą techniczną niezbędną dla ich prawidłowego funkcjonowania.
4. Granice planu przedstawione zostały na rysunku planu w skali 1: 1000 stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
5. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki do uchwały:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000,
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach
ich finansowania,
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.
6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą niedopuszczalne jest
sytuowanie budynków; linie zabudowy nie dotyczą obiektów małej architektury, podziemnych części
budynków, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu, oraz elementów takich jak okapy, gzymsy,
balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne – wg ustaleń szczegółowych;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

–2–

Poz. 2558

2) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozdzielające tereny o różnych funkcjach, lub
różnych zasadach zagospodarowani terenu;
3) wskaźnik powierzchni zabudowy PZ”– należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy do
całkowitej powierzchni terenu działki budowlanej;
4) wska ź nik intensywno ś ci zabudowy, „IZ”– należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej do
powierzchni terenu działki budowlanej;
5) wska ź nik powierzchni biologicznie czynnej „TZ” – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni
biologicznie czynnej do całkowitej powierzchni terenu działki budowlanej;
6) wysoko ść zabudowy „HZ”– należy przez to rozumieć wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu
przy wejściu głównym do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej lub attyki dla budynków
o dachach płaskich, lub do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub najwyższego punktu zbiegu
połaci dachowych dla budynków o dachach spadzistych, lub do najwyższego punktu w przypadku
urządzeń, instalacji i elementów technicznych;
7) zagospodarowanie tymczasowe – należy przez to rozumieć sposób wykorzystania
i urządzania terenu, a także sposób użytkowania obiektu, dopuszczone na czas określony tj. do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z planem. Zasady tymczasowego zagospodarowania określają ustalenia planu;
8) zieleń urządzona – zieleń niska, średnia i wysoka wykonana zgodnie z opracowanym projektem nasadzeń.
7. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.
Zgodnie z uchwałą XLII/34/2013 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo
obejmującej działkę nr 120/5 w Kosakowie przy ul. Żeromskiego, po stwierdzeniu iż projekt zmiany
planu nie narusza ustaleń ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kosakowo’’ uchwalonym uchwałą Nr XXI/49/2008 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 29 maja
2008 roku, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwaną dalej
„planem”.
Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE
§ 2. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazuje się lokalizować zabudowę zgodnie z liniami zabudowy określonymi
na rysunku planu;
§ 3. W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych:
1) ustala się, iż terenem przestrzeni publicznej w granicach planu jest teren drogi publicznej oznaczony
symbolem KDZ,
2) zasady kształtowania przestrzeni publicznej określa się w ustaleniach szczegółowych,
3) w rozwiązaniach przestrzeni publicznych należy przewidzieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
§ 4. Nie ustala się zasad łączenia i podziału nieruchomości.
§ 5. Nie ustala się terenów przeznaczonych do scalania i podziału nieruchomości.
§ 6. Nie określa się zasad tymczasowego zagospodarowania terenu.
§ 7. W zakresie ochrony środowiska i przyrody:
1) w granicach terenu objętego planem nie występują prawne formy ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego.
2) zasięg uciążliwości dla środowiska działalności gospodarczej, prowadzonej na danym terenie, winien być
bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się
w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w środki techniczne ochrony
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przez tymi uciążliwościami. Zapis nie dotyczy lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu
łączności publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów.
3) nakazuje się, aby poziom uciążliwości, oraz emisja zanieczyszczeń inwestycji spełniały wymagania,
wynikające z przepisów odrębnych,
4) nakazuje się zapewnić miejsce do czasowego gromadzenia odpadów na każdej działce dopuszczającej
zabudowę, w przypadku lokalizacji obiektów, których użytkowanie powoduje powstawanie odpadów.
§ 8. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i krajobrazu kulturowego:
1) w granicach terenu objętego planem nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
2) nakazuje się postępować zgodnie z przepisami odrębnymi w przypadku ujawnienia przedmiotu
posiadającego cechy zabytku podczas prowadzania prac budowlanych
i ziemnych.
Rozdział 3.
USTALANIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW
KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 9. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej:
1) ustala się obsługę komunikacyjną terenów z drogi publicznej, oznaczonej w planie jako KDZ.
2) ustala się utrzymanie powiązań komunikacyjnych terenu objętego planem
z zewnętrznym układem dróg publicznych;
3) ustala się lokalizację i sposób realizacji miejsc do parkowania zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
§ 10. Dopuszcza się utrzymanie, rozbudowę, przebudowę oraz likwidację istniejącej infrastruktury
technicznej;
§ 11. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej, projektowanej, lub rozbudowywanej sieci wodociągowej
o minimalnej DN80, zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ulic;
2) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru ustala się z hydrantów zlokalizowanych wzdłuż
wszystkich ulic dojazdowych i wewnętrznych wyznaczonych
w planie;
§ 12. Ustala się następujące zasady odprowadzenia wód opadowych i ścieków:
1) nakazuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej
o minimalnej DN200 oraz docelowo do oczyszczalni ścieków,
2) zakazuje się stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków;
3) nakazuje się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej o minimalnej
DN200 lub gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) do czasu budowy sieci kanalizacji deszczowej, wody opadowe należy zagospodarować na terenie własnej
działki.
5) dopuszcza się lokalizację zbiorników retencyjnych, podziemnych lub na powierzchni terenu;
§ 13. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:
1) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej o minimalnej DN60;
2) ustala się zakaz lokalizowania zbiorników na gaz w tym zbiorników podziemnych;
§ 14. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej, lub projektowanej sieci elektroenergetycznej, ze stacji
transformatorowych zlokalizowanych poza granicami planu lub w granicach planu,
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2) nakazuje się realizować nowe linie elektroenergetyczne, jako linie kablowe,
3) ustala się zakaz prowadzenie napowietrznych sieci elektroenergetycznych;
§ 15. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:
1) dopuszcza się stosowanie indywidualnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła;
2) nie dopuszcza się prowadzenia nadziemnych sieci ciepłowniczych;
§ 16. Ustala się następujące zasady lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej:
1) dopuszcza się utrzymanie istniejącej i dalszą rozbudowę sieci telefonicznej
z wykorzystaniem istniejącej oraz projektowanej sieci telekomunikacyjnej
rozgraniczających ulic;

realizowanej

w liniach

2) ustala się zakaz prowadzenia napowietrznych sieci telekomunikacyjnych;
3) nie dopuszcza się lokalizowania stacji przekaźnikowych telefonii, lokalizowanych
na obiektach, lub jako masztów wolnostojących;
4) ustala się zaopatrzenie w usługi teletechniczne z sieci teletechnicznej lub z innych źródeł;
§ 17. Ustala się następujące zasady usuwania odpadów stałych:
1) obowiązuje utylizacja odpadów stałych poza terenem objętym planem zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawnych.
Rozdział 4.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 18. 2. Na terenach usługowych dopuszcza się lokalizowanie:
1) obiektów usługowych takich jak: obiekty biurowe, administracyjne, wystawiennicze, obiekty handlowe;
2) dojść i dojazdów;
3) zieleni urządzonej,
4) ciągów komunikacyjnych, ciągów pieszo – jezdnych o minimalnej szerokości 8 m,
5) placów manewrowych i miejsc postojowych
6) ścieżek rowerowych
7) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej i teletechnicznej
3. Na ternach usługowych zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych.
4. Nakazuje się utrzymanie istniejącej ścieżki rowerowej.
5. Dopuszcza się przebudowę i modernizację ścieżki rowerowej.
6. W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu i zabudowy:
1) ustala się linie zabudowy według rysunku planu,
2) dopuszczalny wskaźnik powierzchni zabudowy:

PZ=0,4

3) wskaźnik intensywności zabudowy:

IZ min = 0,1,

IZ max =0,5

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:

TZ= 40%

5) wysokość zabudowy :

Hz min = 6m, Hz max = 11m

6) ustala się dachy płaskie, dopuszcza się stosowanie dachów o kącie 15-25°pod warunkiem zastosowania
wysokiej ścianki kolankowej (o wys. 1,2-1,8m);
7) ustala się max. poz. parteru 0,6 m nad p.t.
8) nakazuje się, aby urządzenia techniczne były ukryte
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9) kolorystyka elewacji stonowana, bez stosowania jaskrawych kolorów; dopuszcza się stosownie
maksymalnie 3 kolorów;
10) nakazuje się stosownie materiałów tradycyjnych dla regionu kaszubskiego, takich jak: drewno, tynk biały,
11) dopuszcza się stosownie współczesnych materiałów jak: okładziny cementowo-wapienne, okładziny
drewnopodobne, beton architektoniczny, kamień;
12) dopuszcza się stosownie fasad szklanych do 80 % powierzchni ściany;
13) zakazuje się stosowania detalu, kolorystyki oraz form zaczerpniętych z innych kultur;
14) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekt budowlany nakazuje się uzgodnić
z Urzędem Gminy Kosakowo;
15) ogrodzenia w formie żywopłotów, ustala się ogrodzenia ażurowe z przęseł stalowych, dopuszcza się
ogrodzenia z gabionów o wysokości cokołu do 0,5m;
16) zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych;
17) nakazuje się zapewnienie minimum 2 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, na każde 50m2
powierzchni użytkowej;
18) nakazuje się zapewnienie minimum 1 miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej;
19) nakazuje się przedzielenie grup miejsc parkingowych zielenią niską i wysoką;
20) ustala się zakaz lokalizacji reklam wolnostojących;
21) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące;
22) dopuszcza się stosownie szyldów i kasetonów zewnętrznych o powierzchni do 1,5m2 oraz masztów
z flagami;
23) nakazuje się uzgodnić z Urzędem Gminy Kosakowo projekty szyldów, kasetonów oraz wszelkich reklam
mocowanych do elewacji budynku.
24) nakazuje się stosowanie zieleni urządzonej od strony ulicy Żeromskiego.
Wyznacza się tereny usługowe oznaczone na rysunku planu symbolem U
o powierzchni: 0,7ha.
§ 19. Wyznacza się teren dróg publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ o powierzchni
0,33 ha, dla którego:`
1) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających według rysunku planu,
2) zakaz lokalizowania wolnostojących nośników reklamowych,
3) dopuszcza się lokalizację obiektów określonych w ustaleniach ogólnych w §11,
4) nakazuje się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej
5) w granicach dróg publicznych dopuszcza się lokalizację jezdni, ścieżek rowerowych, chodników,
przyulicznych pasów postojowych, miejsc do parkowania, zieleni przyulicznej i izolacyjnej, sieci
i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu, urządzeń organizacji ruchu, oświetlenia oraz pozostałych
elementów wyposażenia ulic.
§ 20. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) w granicach terenu objętego planem nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie
odrębnych przepisów.
Rozdział 5.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 21. Określa się stawkę w wysokości 15% dla wszystkich terenów w granicach planu, dla ustalenia
wysokości jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego
nieruchomości, której wartość wzrosła w związku
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z uchwaleniem planu.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Kosakowo
Mirosław Marek
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/43/2014
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania w ramach zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą XLII/34/2013 Rady Gminy w Kosakowie z dnia
27 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kosakowo obejmującej działkę nr 120/5 w Kosakowie przy ul. Żeromskiego.
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Kosakowo rozstrzyga co następuje:
1) na terenie objętym zmianą planu nie przewiduje się nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb użytkowników, stanowiące zadania własne gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy Kosakowo
Mirosław Marek
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/43/2014
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 czerwca 2014 r.
ROZSTRZYGNIECIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KOSAKOWO
OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ NR 120/5 W KOSAKOWIE PRZY UL. ŻEROMSKIEGO
Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego
wglądu w dniach od 9.04.2014r. do dnia 9.05.2014r., nie złożono uwag.
Wobec braku uwag nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Kosakowo
Mirosław Marek

