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UCHWAŁA NR XLVI/61/2013
RADY GMINY KOSAKOWO
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze
gmina Kosakowo w rejonie ulic: Majakowskiego, Broniewskiego, Henryka Sienkiewicza, Marii
Konopnickiej, Juliana Tuwima, Słowackiego .
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, zmiany: Dz. U. z 2012 r., poz. 951, poz. 1445, Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21, poz. 405) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594),
Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze gmina
Kosakowo w rejonie ulic: Majakowskiego, Broniewskiego, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Juliana
Tuwima, Słowackiego, zwany dalej „planem”, obejmujący teren o powierzchni 11,09 ha, którego granice
przebiegają: od północy wzdłuż linii rozgraniczającej ulicy Szkolnej, od południa i wschodu wzdłuż granic
administracyjnych z Gminą Gdynia – ul. Wiejską i Kontradmirała Xawerego Czernickiego, od zachodu wzdłuż
linii rozgraniczającej ulic: Broniewskiego i Henryka Sienkiewicza, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kosakowo, uchwalonego uchwałą Nr XXI/49/2008 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 maja 2008 roku.
2. Uchwala się plan, o którym mowa w ust. 1.
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 2. 1. Plan zawiera część tekstową zwaną dalej „tekstem planu” i część graficzną zwaną dalej „rysunkiem
planu”.
2. Integralnymi częściami uchwały, są:
1. rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały;
1. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące Załącznik Nr 2 do
uchwały;
1. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące Załącznik Nr
3 do uchwały.
§ 3. Ustala się następujące definicje pojęć, użytych w tekście planu:
1) intensywność zabudowy - wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej, przy czym przez powierzchnię całkowitą zabudowy należy rozumieć sumę powierzchni
całkowitych kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków znajdujących się na działce budowlanej;
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2) wysokość zabudowy - wysokość służąca określeniu dopuszczalnego zewnętrznego pionowego gabarytu
budynków mierzona od naturalnej warstwicy terenu uśrednionej w granicach rzutu budynku do kalenicy
względnie innego najwyższego punktu budynku lub wg ustaleń szczegółowych;
3) dach płaski - dach o kącie nachylenia połaci do 12º;
4) maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę - dopuszczalna wielkość powierzchni
zabudowy określona w procentach, wyrażająca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mierzonej po
obrysie ścian zewnętrznych) zlokalizowanych na terenie inwestycji do powierzchni tego terenu lub wg
ustaleń szczegółowych; do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych ani
ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych np.
schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia
zewnętrznego;
5) zabudowa odtworzeniowa - zabudowa, która w przypadku rozbiórki istniejących budynków może być
zrealizowana na powierzchni o dotychczasowej wielkości (z wyłączeniem budynków nietrwale związanych
z gruntem) z możliwością zmiany lokalizacji i formy wg ustaleń planu oraz do ustalonej planem wysokości
zabudowy;
6) szyld - informacja wizualna zawierająca podstawowe dane o prowadzonej działalności, logo firmowe,
umieszczana przy wejściu do instytucji, budynku, w formie tablicy informacyjnej, liter przestrzennych,
kasetonu reklamowego, wysięgnika itp.;
7) powierzchnia biologicznie czynna - powierzchnia terenu biologicznie czynna w rozumieniu przepisów
odrębnych;
8) linie zabudowy - nieprzekraczalne linie zabudowy i obowiązujące linie zabudowy, przy czym:
a) przez nieprzekraczalne linie zabudowy rozumie się linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się
wznoszenie budynków zgodnie z ustaleniami planu,
b) ustalone planem linie zabudowy nie dotyczą balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad
wejściami, ganków (wiatrołapów), schodów zewnętrznych prowadzących nie wyżej niż do kondygnacji
parteru, części podziemnych obiektów budowlanych i tarasów itp., które nie zawężają pasa drogowego;
9) usługi nieuciążliwe - usługi, których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów
dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym
obiektem, nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów, nie powoduje nieodwracalnych zmian
w środowisku przyrodniczym w obrębie zajmowanej działki, w żaden inny znaczący sposób nie pogarsza
warunków użytkowania terenów sąsiadujących.
10) stawka procentowa - podstawa do ustalenia jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, określonej
w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na zasadach
określonych w art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
11) stan istniejący - stan na rok 2012; za istniejące obiekty uznaje się również te, które uzyskały ostateczną
decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę;
12) karta terenu - zbiór przepisów szczegółowych niniejszej uchwały odnoszących się do terenów
wydzielonych liniami rozgraniczającymi.
§ 4. 1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, o różnych
sposobach użytkowania i zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu, oznaczone symbolami cyfrowymi
i literowymi, gdzie symbole cyfrowe oznaczają kolejny numer terenu, a symbole literowe przeznaczenie terenu
– główną funkcję.
2. Ustala się podział obszaru objętego planem na 20 terenów o łącznej powierzchni 11,09 ha, oznaczonych
symbolami dwucyfrowymi od 01 do 20 i ich przeznaczenie – główną funkcję – oznaczoną symbolami
literowymi:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
3) U – tereny zabudowy usługowej;
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4) UP – tereny zabudowy usługowo-magazynowej;
5) ZP – tereny zieleni urządzonej;
6) KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej;
7) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
8) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
9) KDW – tereny dróg wewnętrznych.
§ 5. Ustala się stawkę procentową w wysokości 15%.
Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 6. 1. Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze objętym niniejszym planem są:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy;
3) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu;
4) ustalenia dla poszczególnych terenów zawarte w kartach terenów.
2. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
określonych w niniejszej uchwale.
3. Ogrodzenia działek budowlanych od strony ulic, ogólnodostępnych ciągów pieszych i innych miejsc
publicznych należy stosować wyłącznie z materiałów tradycyjnych w formach ażurowych (min. 50%
powierzchni na całej długości ogrodzenia) dostosowanych do architektury budynków, z którymi są związane
lub w postaci żywopłotów. Ustala się maksymalną wysokość ogrodzeń – 1,60 m od rzędnej terenu. Ustala się
zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.
4. Ustala się następujące zasady kształtowania formy i lokalizacji reklam i szyldów:
1) wymaga się dostosowania kształtu, wielkości, kolorystyki, oświetlenia i miejsca umieszczenia szyldu lub
reklamy na budynku do jego architektury z jednoczesnym zakazem przesłaniania detalu, zaburzania
porządku i układu kompozycyjnego; lokalizację i formę reklam i szyldów na budynkach projektowanych
należy przewidzieć w miejscu ustalonym w projekcie budowlanym;
2) w przypadku, gdy ilość szyldów na budynku jest większa niż jeden, wymaga się stosowania szyldów tej
samej wielkości i zgrupowania ich w jednym miejscu na elewacji budynku;
3) zakazuje się:
a) umieszczaniareklam i szyldów na ogrodzeniach i jako form wolnostojących;
b) umieszczania więcej niż jednego szyldu na jedną firmę zlokalizowaną w budynku,
c) umieszczania reklam i szyldów na szybach wystawowych,
d) umieszczania reklam i szyldów powyżej parterów,
e) stosowania oświetlenia pulsacyjnego, szyldów i reklam o zmiennym natężeniu oświetlenia (m. in. ekrany
plazmowe, monitory LCD i ekrany LED).
4) na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się wyłącznie:
a) szyldy o powierzchni do 1,0 m²,
b) reklamy o powierzchni do 3,0 m² związane z miejscem prowadzonej działalności gospodarczej lub
siedzibą firmy;
5) w pasach drogowych dopuszcza się wyłącznie reklamy za zgodą właściwego zarządcy drogi.
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5. Znaki graficzne 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.
Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 7. 1. Na obszarze objętym planem nie występują prawnie ustanowione formy ochrony przyrody.
2. W przypadku konieczności dokonywania wycinek drzew i krzewów należy uzyskiwać wymagane
przepisami prawa odpowiednie decyzje administracyjne.
3. Należy utrzymywać i uzupełniać istniejące lub wprowadzać nowe zadrzewienia przyuliczne w formie
dostosowanej do przekroju ulicy, o składzie gatunkowym i z zastosowaniem metod sadzenia, które zapewni im
długotrwały wzrost w warunkach miejskich. Trasy podziemnych sieci uzbrojenia powinny uwzględniać
lokalizację projektowanych nasadzeń drzew.
4. Obszar objęty planem znajduje się w granicach obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy. Należy stosować rozwiązania techniczne,
technologiczne i organizacyjne gwarantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej
narażonej, brakiem naturalnej izolacji użytkowego zwierciadła wody, na pionową migrację zanieczyszczeń.
5. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych publicznych i wewnętrznych dróg oraz parkingów
i miejsc postojowych, przed odprowadzeniem do odbiornika należy oczyszczać z substancji
ropopochodnych oraz podczyszczać w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach
odrębnych.
6. Na obszarze objętym planem ustala się zasadę, że uciążliwe oddziaływanie działalności gospodarczej
nie może przekraczać granic terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny.
7. Zastosowane rozwiązania projektowo-budowlane muszą zapewniać na granicy funkcji mieszkaniowych
warunki akustyczne zgodne z obowiązującymi przepisami. Działalność usługowa nie może powodować na
granicy działki przekroczenia standardów jakości środowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.
8. Prace niwelacyjne należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
9. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac ziemnych należy zebrać wierzchnią warstwę gleby w celu
wykorzystania do prac pielęgnacyjno-porządkowych.
10. Zaleca się pozostawienie jak największej powierzchni terenu bez pokrycia sztucznymi nawierzchniami.
11. Przy realizacji ustaleń planu należy zapewnić ochronę siedlisk i stanowisk ochronnych gatunków
zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony gatunkowej dziko występujących, objętych ochroną
roślin, zwierząt i grzybów.
Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 8. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytki oraz
dobra kultury współczesnej podlegające ochronie.
2. Jeśli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryty zostanie przedmiot, co do którego
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy zastosować się do przepisów odrębnych.
Rozdział 5.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
§ 9. 1. Obszar objęty planem znajduje się w zasięgu strefy ograniczenia wysokości obiektów budowlanych
ustalonej dla lotniska Gdynia Oksywie i Gdynia Kosakowo. Obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz budowy
lub rozbudowy obiektów budowlanych powyżej poziomu 89,00 m n.p.m. Ograniczenie wysokości obiektu
obejmuje także umieszczone na nim urządzenia, a w szczególności anteny i reklamy. Ewentualne odstępstwo
od tego zakazu, w tym dla inwestycji celu publicznego i łączności publicznej wymaga uzyskania zgody
w trybie określonym w przepisach odrębnych.
2. W granicach obszaru objętego planem zabrania się:
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1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków;
2) hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.
3. Obszar objęty planem znajduje się w granicach obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy. Obowiązują przepisy odrębne.
4. Wykonanie obiektów budowlanych powinno być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy
geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków posadowienia z uwzględnieniem stateczności
skarp i zboczy, zgodnie z przepisami odrębnymi. Należy przewidzieć takie rozwiązania techniczne, które
zarówno w czasie prowadzenia robót ziemnych i budowlanych, jak i po ich realizacji uniemożliwią naruszenie
stateczności istniejących skarp i zboczy oraz zapobiegną erozji powierzchniowej.
5. Tereny 09.MN, 10.UP i 12.KDZ (na odcinku orientacyjnego przebiegu ścieżki rowerowej oznaczonej na
rysunku planu) sąsiadują z terenami potencjalnie narażonymi na osuwanie się mas ziemnych na terenie Gdyni.
W przypadku konieczności zabezpieczenia stabilności tych terenów, w projekcie budowlanym należy
przewidzieć sposób ich zabezpieczenia.
Rozdział 6.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 10. 1. W granicach planu nie wyznaczono obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów
nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. W przypadku scalenia i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych
podział na działki budowlane powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w kartach terenów
w § 14 w odniesieniu do warunków podziału nieruchomości i parametrów nowo wydzielanych działek
budowlanych..
3. Dopuszcza się 10% tolerancji dla określonych w kartach terenów minimalnych powierzchni działek
budowlanych Określone w kartach terenów minimalne powierzchnie działek budowlanych nie dotyczą terenów
i obiektów infrastruktury technicznej oraz podziałów korygujących i porządkujących, które dopuszcza się
niezależnie od ustaleń planu.
Rozdział 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 11. 1. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z układem zewnętrznym w oparciu o ulice: lokalną (ul. Szkolna)
i zbiorczą (Wiejska);
2) wskaźniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe (mp) dla
samochodów osobowych:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: nie mniej niż 2 mp / 1 mieszkanie,
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna: nie mniej niż 1 mp / 1 mieszkanie,
c) zabudowa usługowa (obiekty handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, administracji): dla klientów
nie mniej niż 3 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej usług lecz nie mniej niż 2 miejsca
postojowe na 1 punkt usługowy, dla zatrudnionych nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 3 osoby
zatrudnione,
d) dla obiektów nie wymienionych, liczbę miejsc postojowych należy przyjmować
z indywidualnym zapotrzebowaniem, w uzgodnieniu z zarządcą dróg publicznych;

zgodnie

3) sposób realizacji miejsc postojowych: zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach działki
budowlanej lub wg ustaleń szczegółowych zawartych w kartach terenu.
2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych;
2) dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy istniejących sieci.
3. Ustalenia w zakresie odprowadzenia ścieków:
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1) odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej;
2) dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy istniejących sieci.
4. Ustalenia w zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) wody opadowe z połaci dachowych należy zagospodarować na terenie działki, na której posadowiony jest
budynek;
2) utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych wykonywać jako półprzepuszczalne, umożliwiające wsiąkanie
wód opadowych do gruntu;
3) odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni szczelnych – powierzchniowe do studni chłonnych
zlokalizowanych w liniach rozgraniczających ulice.
5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło i gaz:
1) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych opalanych gazem ziemnym z istniejących sieci gazowych;
dopuszcza się inne nisko emisyjne czynniki grzejne np. olej opałowy, energia elektryczna, biomasa, pompy
cieplne lub z sieci ciepłowniczej;
2) dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy sieci gazowych.
6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych;
2) nowo wznoszone obiekty zasilać liniami kablowymi niskiego napięcia przez zintegrowane złącza kablowe
z układem pomiarowym;
3) dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy istniejących sieci, w tym przebudowę istniejących
napowietrznych linii energetycznych na linie kablowe;
4) dopuszcza się możliwość budowy stacji transformatorowych, o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz
interesów prawnych właścicieli terenów.
7. Ustalenia w zakresie telekomunikacji:
1) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak
i wykorzystując nowe technologie; dopuszcza się rozbudowę i modernizację infrastruktury
światłowodowej, w tym w ramach zintegrowanego gminnego systemu telekomunikacyjnego, połączonego
z systemami sieci wojewódzkiej i krajowej z zachowaniem w lokalizacji wymogów przepisów odrębnych;
2) ustala
się
rozwój
systemów
telekomunikacyjnych
i teleinformatycznych
przewodowych
i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne
i teleinformatyczne w obszarze objętym planem.
8. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami: wprowadza się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych z zaleceniem podziału na frakcje suchą i mokrą; ustala się gromadzenie i selektywną zbiórkę
odpadów stałych oraz ich wywóz przez specjalistyczne służby.
Rozdział 8.
Zasady tymczasowego użytkowania, zagospodarowania i urządzania terenu
§ 12. Zakazuje się tymczasowego użytkowania, zagospodarowania i urządzania terenu w sposób niezgodny
z ustalonym w planie.
Rozdział 9.
Inne ustalenia dotyczące całego obszaru objętego planem
§ 13. 1. Ustala się możliwość budowy i przebudowy podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
2. Dla działek zabudowanych niezgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się zachowanie istniejącej
zabudowy, z dopuszczeniem remontów i przebudowy. Dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę i zmianę
sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w kartach terenu.
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3. Dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie innych kątów nachylenia dachów. W przypadku
rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków dopuszcza się realizację dachów o innych kształtach niż
obwiązujące na danym terenie. Dobudowane lub nadbudowane fragmenty obiektów winny być przekryte
dachami tworzącymi wraz z dachami istniejącymi jednolity układ w zamyśle architektonicznym.
4. Dla istniejących budynków dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu
użytkowania zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w kartach terenu. Dopuszcza się zabudowę
odtworzeniową, jeżeli inne ustalenia planu nie stanowią inaczej.
5. W zabudowie odtworzeniowej dopuszcza się sytuowanie budynków na granicy działek.
6. Określone w kartach terenów nieprzekraczalne linie zabudowy, rodzaj dachu, intensywności
wykorzystania terenu nie dotyczą obszarów i obiektów infrastruktury technicznej.
Rozdział 10.
Przepisy szczegółowe – karty terenu
§ 14. Przepisy szczegółowe dla 20 terenów, o których mowa w § 4, wydzielonych na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi, zawarte w poniższych kartach terenów, są następujące:
1. KARTA TERENÓW NR 01, 02
1. SYMBOL TERENU: 01.MN, 02.MN
2. POWIERZCHNIA: 01.MN – 1,15 ha, 02.MN – 0,46 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się:
usługi nieuciążliwe wbudowane do 50% powierzchni całkowitej budynku. Dopuszcza się zachowanie
powierzchni usług w istniejących obiektach.
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 4.1. Forma, detale
i kolorystyka zabudowy muszą być podporządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu
urbanistycznego. 4.2. Należy dążyć do zachowania istniejącej zieleni. 4.3. Pozostałe zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w § 6 oraz w poniższych punktach niniejszej
karty terenu.
5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 5.1. Linie
zabudowy: jak na rysunku planu, pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi. 5.2. Wysokość zabudowy:
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 1. 5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod
zabudowę: 30% powierzchni działki budowlanej. 5.4. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30%. 5.5. Forma zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza. 5.6.
Geometria dachu: dachy o nachyleniu połaci do 20º. 5.7. Intensywność zabudowy: maksymalna – 0.6,
minimalna – nie ogranicza się. 5.8. Warunki podziału nieruchomości, parametry działek budowlanych:
a) minimalna wielkość działki: 500 m²; dopuszcza się możliwość łączenia działek;
b) szerokość frontu działek: dowolna;
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: jak w stanie istniejącym; 5.9. Inne ustalenia:
a) ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających;
b) wymaga się stonowanej kolorystyki elewacji (dopuszczalne kolory: jasny żółty, jasny zielony, jasny popiel,
biały, brąz, beż).
6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: wg ustaleń
zawartych w § 10.
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 7.1. W granicach terenu zaleca się działania
mające na celu wzrost bioróżnorodności, w tym nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych z zastosowaniem
gatunków rodzimych. 7.2. Obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ: wg ustaleń zawartych w § 8.
9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.
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10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: tereny 01.MN i 02.MN znajdują się w zasięgu
strefy ograniczenia wysokości obiektów budowlanych ustalonej dla lotniska Gdynia Oksywie i Gdynia
Kosakowo. Obowiązują przepisy odrębne i ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UŻYTKOWANIU: zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi terenów i obiektów
wyszczególnionych w pkt.10 niniejszej karty terenu.
12. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 12.1.
Dostępność drogowa:
a) teren 01.MN - od ulic dojazdowych 14.KDD (ul. Broniewskiego), 15.KDD (ul. Majakowskiego), 16.KDD
(ul. Słowackiego);
b) teren 02.MN - od ulic dojazdowych 15.KDD (ul. Majakowskiego), 16.KDD (ul. Słowackiego) i od ulicy
lokalnej 13.KDL (ul. Szkolna); 12.2. Parkingi: wg ustaleń zawartych w § 11. 12.3. Zasady obsługi
w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń zawartych w § 11.
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA
I UŻYTKOWANIA TERENU: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
2. KARTA TERENU NR 03
1. SYMBOL TERENU: 03.U
2. POWIERZCHNIA: 03.U – 0,95 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: U - tereny zabudowy usługowej – usługi oświaty.
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 4.1. Forma, detale
i kolorystyka zabudowy muszą być podporządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu
urbanistycznego. 4.2. Należy dążyć do zachowania istniejącej zieleni. 4.3. Pozostałe zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w § 6 oraz w poniższych punktach niniejszej
karty terenu.
5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 5.1. Linie
zabudowy: jak na rysunku planu pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi. 5.2. Wysokość zabudowy: jak
w stanie istniejącym i zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9, ust. 1. 5.3. Maksymalna wielkość terenu
przeznaczonego pod zabudowę: 30% powierzchni działki budowlanej. 5.4. Minimalny udział powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%. 5.5. Forma zabudowy:
wolnostojąca. 5.6. Geometria dachu: indywidualna forma dachu. 5.7. Intensywność zabudowy: maksymalna –
0,6; minimalna - jak w stanie istniejącym. 5.8. Warunki podziału nieruchomości, parametry działek
budowlanych: nie dotyczy; minimalna wielkość działki: zgodnie z liniami rozgraniczającymi. 5.9. Inne
ustalenia:
a) ustala się możliwość budowy kładki pieszej nad ul. Szkolną (teren 13.KDL), łączącej teren 03.U z terenem
boiska szkolnego po przeciwnej stronie ulicy, poza granicą planu.
b) ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających;
c) kolorystyka elewacji stonowana (dopuszczalne kolory: jasny żółty, jasny zielony, jasny popiel, biały, brąz,
beż, ceglany).
6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: wg ustaleń zawartych w § 10.
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 7.1. W granicach terenu zaleca się działania
mające na celu wzrost bioróżnorodności, w tym nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych z zastosowaniem
gatunków rodzimych. 7.2. Obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów związanych ze stałych lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wg ustaleń zawartych w § 8.
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9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 9.1. Mała architektura: dopuszcza
się. 9.2. Nośniki reklamowe: wg ustaleń zawartych w § 6, ust. 6. 9.3. Tymczasowe obiekty usługowohandlowe: nie dopuszcza się. 9.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się. 9.5. Zieleń: dopuszcza się.
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: teren znajduje się w zasięgu strefy ograniczenia
wysokości obiektów budowlanych ustalonej dla lotniska Gdynia Oksywie i Gdynia Kosakowo. Obowiązują
przepisy odrębne i ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UŻYTKOWANIU: zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi terenów i obiektów
wyszczególnionych w pkt.10 niniejszej karty terenu.
12. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 12.1.
Dostępność drogowa: od ulicy dojazdowej 16.KDD (ul. Słowackiego) i ulicy lokalnej 13.KDL (ul. Szkolna).
12.2. Parkingi: wg ustaleń zawartych w § 11. 12.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg
ustaleń zawartych w § 11.
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA
I UŻYTKOWANIA TERENU: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
3. KARTA TERENU NR 04
1. SYMBOL TERENU: 04.MN
2. POWIERZCHNIA: 04.MN – 0,24 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 4.1. Forma, detale
i kolorystyka zabudowy muszą być podporządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu
urbanistycznego. 4.2. Należy dążyć do zachowania istniejącej zieleni. 4.3. Pozostałe zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w § 6 oraz w poniższych punktach niniejszej
karty terenu.
5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 5.1. Linie
zabudowy: jak na rysunku planu, pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi. 5.2. Wysokość zabudowy: do 9,0
m i zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 1. 5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod
zabudowę: 30% powierzchni działki budowlanej. 5.4. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30%. 5.5. Forma zabudowy: wolnostojąca. 5.6. Geometria
dachu: dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 30º - 45º. 5.7. Intensywność zabudowy: maksymalna – 0,6,
minimalna – nie ogranicza się. 5.8. Warunki podziału nieruchomości, parametry działek budowlanych:
a) minimalna wielkość działki: jak w stanie istniejącym; dopuszcza się możliwość łączenia działek i korektę
granic;
b) szerokość frontu działek: dowolna;
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: jak w stanie istniejącym. 5.9. Inne ustalenia:
a) ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających; dopuszcza się podziały wewnętrzne;
b) wymaga się stonowanej kolorystyki elewacji (dopuszczalne kolory: jasny żółty, jasny zielony, jasny popiel,
biały, brąz, beż); pokrycie dachowe w odcieniach czerwieni lub brązu.
c) dopuszcza się zachowanie przejścia pieszego wzdłuż ogrodzenia szkoły (działka 120/1).
6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: wg ustaleń zawartych w § 10.
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 7.1. W granicach terenu zaleca się działania
mające na celu wzrost bioróżnorodności, w tym nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych z zastosowaniem
gatunków rodzimych. 7.2. Obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ: wg ustaleń zawartych w § 8.
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9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: teren znajduje się w zasięgu strefy ograniczenia
wysokości obiektów budowlanych ustalonej dla lotniska Gdynia – Kosakowo. Obowiązują przepisy odrębne
i ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UŻYTKOWANIU: zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi terenów i obiektów
wyszczególnionych w pkt.10 niniejszej karty terenu.
12. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 12.1.
Dostępność drogowa: od ulicy dojazdowej 16.KDD (ul. Słowackiego) i od ulicy lokalnej 13.KDL (ul. Szkolna).
12.2. Parkingi: wg ustaleń zawartych w § 11. 12.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg
ustaleń zawartych w § 11.
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA
I UŻYTKOWANIA TERENU: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
4. KARTA TERENU NR 05
1. SYMBOL TERENU: 05.U
2. POWIERZCHNIA: 05.U – 0,09 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: U - tereny zabudowy usługowej – usługi nieuciążliwe. 4.1. Forma, detale
i kolorystyka zabudowy muszą być podporządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu
urbanistycznego. 4.2. Należy dążyć do zachowania istniejącej zieleni. 4.3. Pozostałe zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w § 6 oraz w poniższych punktach niniejszej
karty terenu.
5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 5.1. Linie
zabudowy: jak na rysunku planu pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi. 5.2. Wysokość zabudowy: dla
budynków z dachami płaskimi do 7,0 m, dla dachów spadzistych do 9,0 m i zgodnie z ustaleniami zawartymi
w § 9 ust. 1. 5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod zabudowę: 40% powierzchni działki
budowlanej. 5.4. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej: 20%. 5.5. Forma zabudowy: wolnostojąca. 5.6. Geometria dachu: dachy spadziste o kącie
nachylenia połaci 30º - 45º lub płaskie. 5.7. Intensywność zabudowy: maksymalna – 0,6; minimalna –
nie ogranicza się. 5.8. Warunki podziału nieruchomości, parametry działek budowlanych:
a) minimalna wielkość działki: jak w stanie istniejącym; dopuszcza się możliwość łączenia działek lub korekty
granic;
b) szerokość frontu działek: dowolna;
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: jak w stanie istniejącym. 5.9. Inne ustalenia:
a) ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających; dopuszcza się podziały wewnętrzne, korektę granic;
b) kolorystyka elewacji stonowana (dopuszczalne kolory: jasny żółty, jasny zielony, jasny popiel, biały, brąz,
beż, ceglany); dla dachów spadzistych pokrycie dachowe w odcieniach czerwieni lub brązu.
6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: wg ustaleń zawartych w § 10.
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: w granicach terenu zaleca się działania mające
na celu wzrost bioróżnorodności, w tym nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych z zastosowaniem gatunków
rodzimych.
8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wg ustaleń zawartych w § 8.
9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.
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10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: teren znajduje się w zasięgu strefy ograniczenia
wysokości obiektów budowlanych ustalonej dla lotniska Gdynia Oksywie i Gdynia Kosakowo. Obowiązują
przepisy odrębne i ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UŻYTKOWANIU: zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi terenów i obiektów
wyszczególnionych w pkt.10 niniejszej karty terenu.
12. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 12.1.
Dostępność drogowa: od ulicy dojazdowej 16.KDD (ul. Słowackiego). 12.2. Parkingi: wg ustaleń zawartych
w § 11. 12.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń zawartych w § 11.
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA
I UŻYTKOWANIA TERENU: ustala się możliwość tymczasowego zagospodarowania na cele zieleni
urządzonej i/lub parkingu do czasu realizacji zamierzeń docelowych
5. KARTA TERENU NR 06
1. SYMBOL TERENU: 06.MW
2. POWIERZCHNIA: 06.MW – 0,15 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 4.1. Forma, detale
i kolorystyka zabudowy muszą być podporządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu
urbanistycznego. 4.2. Należy dążyć do zachowania istniejącej zieleni. 4.3. Pozostałe zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w § 6 oraz w poniższych punktach niniejszej
karty terenu.
5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 5.1. Linie
zabudowy: jak na rysunku planu, pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi. 5.2. Wysokość zabudowy:
nie wyżej niż w stanie istniejącym. Zakaz nadbudowy. 5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod
zabudowę: jak w stanie istniejącym. 5.4. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej: 10%. 5.5. Forma zabudowy: wolnostojąca. 5.6. Geometria dachu: dachy
spadziste o kącie nachylenia połaci 30º - 45º. 5.7. Intensywność zabudowy: maksymalna – jak w stanie
istniejącym; minimalna – nie ogranicza się. 5.8. Warunki podziału nieruchomości, parametry działek
budowlanych: nie dotyczy; minimalna wielkość działki: zgodnie z liniami rozgraniczającymi. 5.9. Inne
ustalenia:
a) ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających;
b) wymaga się stonowanej kolorystyki elewacji (dopuszczalne kolory: jasny żółty, jasny zielony, jasny popiel,
biały, brąz, beż); pokrycie dachowe w odcieniach czerwieni lub brązu.
6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: wg ustaleń zawartych w § 10.
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 7.1. W granicach terenu zaleca się działania
mające na celu wzrost bioróżnorodności, w tym nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych z zastosowaniem
gatunków rodzimych. 7.2. Obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinna i zamieszkania zbiorowego.
8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ: wg ustaleń zawartych w § 8.
9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: teren znajduje się w zasięgu strefy ograniczenia
wysokości obiektów budowlanych ustalonej dla lotniska Gdynia Oksywie i Gdynia Kosakowo. Obowiązują
przepisy odrębne i ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
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11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UŻYTKOWANIU: zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi terenów i obiektów
wyszczególnionych w pkt.10 niniejszej karty terenu.
12. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 12.1.
Dostępność drogowa: od ulicy dojazdowej 16.KDD (ul. Słowackiego) i wewnętrznej 20.KDW (ul. Juliana
Tuwima). 12.2. Parkingi: wg ustaleń zawartych w § 11. Dopuszcza się parkowanie poza granicą działki. 12.3.
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń zawartych w § 11.
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA
I UŻYTKOWANIA TERENU: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
6. KARTA TERENU NR 07
1. SYMBOL TERENU: 07.MN
2. POWIERZCHNIA: 07.MN – 2,31 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się
zachowanie powierzchni usług w istniejących obiektach.
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 4.1. Forma, detale
i kolorystyka zabudowy muszą być podporządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu
urbanistycznego. 4.2. Należy dążyć do zachowania istniejącej zieleni. 4.3. Pozostałe zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w § 6 oraz w poniższych punktach niniejszej
karty terenu.
5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 5.1. Linie
zabudowy: jak na rysunku planu, pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi. 5.2. Wysokość zabudowy: do 9,0
m i zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9, ust. 1. 5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod
zabudowę: 20% powierzchni działki budowlanej. 5.4. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30%. 5.5. Forma zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza. 5.6.
Geometria dachu: dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 30º - 45º. 5.7. Intensywność zabudowy:
maksymalna – 0,4, minimalna – nie ogranicza się. 5.8. Warunki podziału nieruchomości, parametry działek
budowlanych:
a) minimalna wielkość działki: dla nowo wydzielanych działek: dla zabudowy wolnostojącej – 700 m², dla
zabudowy bliźniaczej – 400 m² (pod 1 segment), możliwa budowa w granicy; dopuszcza się możliwość
łączenia działek; korektę granic; dopuszcza się wydzielenia dróg wewnętrznych;
b) szerokość frontu działek: dowolna;
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: jak w stanie istniejącym. 5.9. Inne ustalenia:
a) ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających; dopuszcza się podziały wewnętrzne;
b) wymaga się stonowanej kolorystyki elewacji (dopuszczalne kolory: jasny żółty, jasny zielony, jasny popiel,
biały, brąz, beż); pokrycie dachowe w odcieniach czerwieni lub brązu.
6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: wg ustaleń zawartych w § 10.
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 7.1. W granicach terenu zaleca się działania
mające na celu wzrost bioróżnorodności, w tym nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych z zastosowaniem
gatunków rodzimych. 7.2. Obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ: wg ustaleń zawartych w § 8.
9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: teren znajduje się w zasięgu strefy ograniczenia
wysokości obiektów budowlanych ustalonej dla lotniska Gdynia Oksywie i Gdynia Kosakowo. Obowiązują
przepisy odrębne i ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
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11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UŻYTKOWANIU: zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi terenów i obiektów
wyszczególnionych w pkt.10 niniejszej karty terenu.
12. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 12.1.
Dostępność drogowa: od ulic dojazdowych 16.KDD (ul. Słowackiego), 17.KDD (ul. Henryka Sienkiewicza),
18.KDD (ul. Marii Konopnickiej), wewnętrznych 19.KDW, 20.KDW oraz innych dróg wewnętrznych. Dostęp
działki 128/40 do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej
służebności drogowej. Dopuszcza się dostęp działek 132/3, 132/4 i 133/14 od ulicy zbiorczej 12.KDZ (ul.
Wiejska), każdorazowo w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 12.2. Parkingi: wg ustaleń zawartych w § 11. 12.3.
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń zawartych w § 11.
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA
I UŻYTKOWANIA TERENU: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
7. KARTA TERENÓW NR 08, 09
1. SYMBOL TERENU: 08.MN, 09.MN
2. POWIERZCHNIA: 08.MN – 0,45 ha, 09.MN – 0,59 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 4.1. Forma, detale
i kolorystyka zabudowy muszą być podporządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu
urbanistycznego. 4.2. Należy dążyć do zachowania istniejącej zieleni. 4.3. Pozostałe zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w § 6 oraz w poniższych punktach niniejszej
karty terenu.
5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 5.1. Linie
zabudowy: jak na rysunku planu, pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi. 5.2. Wysokość zabudowy: do 8,0
m i zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9, ust. 1. 5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod
zabudowę: 25% powierzchni działki budowlanej. 5.4. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30%. 5.5. Forma zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza. 5.6.
Geometria dachu: dachy spadziste o kącie nachylenia połaci 30º - 45º. 5.7. Intensywność zabudowy:
maksymalna – 0,4, minimalna – nie ogranicza się. 5.8. Warunki podziału nieruchomości, parametry działek
budowlanych:
a) minimalna wielkość działki: dla nowo wydzielanych działek: dla zabudowy wolnostojącej – 800 m², dla
zabudowy bliźniaczej – 500 m² (pod 1 segment), możliwa budowa w granicy; dopuszcza się możliwość
łączenia działek; dopuszcza się wydzielenia dróg wewnętrznych;
b) szerokość frontu działek: dowolna;
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: jak w stanie istniejącym. 5.9. Inne ustalenia:
a) ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających; dopuszcza się podziały wewnętrzne;
b) wymaga się stonowanej kolorystyki elewacji (dopuszczalne kolory: jasny żółty, jasny zielony, jasny popiel,
biały, brąz, beż); pokrycie dachowe w odcieniach czerwieni lub brązu;
c) dla terenu 08.MN - istniejące kanały sanitarne do likwidacji.
6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: wg ustaleń zawartych w § 10.
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 7.1. W granicach terenu zaleca się działania
mające na celu wzrost bioróżnorodności, w tym nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych z zastosowaniem
gatunków rodzimych. 7.2. Obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ: wg ustaleń zawartych w § 8.
9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.
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10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: tereny 09.MN i 10.MN znajdują się w zasięgu
strefy ograniczenia wysokości obiektów budowlanych ustalonej dla lotniska Gdynia Oksywie i Gdynia
Kosakowo. Obowiązują przepisy odrębne i ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UŻYTKOWANIU: 11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi terenów i obiektów
wyszczególnionych w pkt.10 niniejszej karty terenu. 11.2. Działki nr 128/35, 128/36, 128/37 na terenie 09.MN
położone są w sąsiedztwie terenu potencjalnie narażonego na osuwanie się mas ziemnych w granicach Gdyni.
Obowiązują zasady określone w § 9 ust. 5.
12. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 12.1.
Dostępność drogowa:
a) teren 08.MN - od ulic dojazdowych 17.KDD (ul. Henryka Sienkiewicza) i 18.KDD (ul. Marii Konopnickiej);
b) teren 09.MN - od ulicy dojazdowej 18.KDD (ul. Marii Konopnickiej). 12.2. Parkingi: wg ustaleń zawartych
w § 11. 12.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń zawartych w § 11.
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA
I UŻYTKOWANIA TERENU: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
8. KARTA TERENU NR 10
1. SYMBOL TERENU: 10.UP
2. POWIERZCHNIA: 10.UP – 2,38 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: UP - tereny zabudowy usługowo-magazynowej. Usługi handlu do 400 m²
powierzchni sprzedaży. Dopuszcza się budynki o funkcji usługowej, magazynowej lub mieszanej
magazynowo-usługowej. Dopuszcza się zachowanie funkcji mieszkaniowej. 4.1. Forma, detale i kolorystyka
zabudowy muszą być podporządkowane celowi uzyskania harmonijnej całości zespołu urbanistycznego. 4.2.
Należy dążyć do zachowania istniejącej zieleni. 4.3. Pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego określają ustalenia zawarte w § 6 oraz w poniższych punktach niniejszej karty terenu.
5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 5.1. Linie
zabudowy: jak na rysunku planu pozostałe zgodnie z przepisami odrębnymi. 5.2. Wysokość zabudowy: do 8,0
m i zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9, ust. 1. 5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod
zabudowę: 30% powierzchni działki budowlanej. 5.4. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%. 5.5. Forma zabudowy: wolnostojąca. 5.6. Geometria
dachu: indywidualna forma dachu. 5.7. Intensywność zabudowy: maksymalna – 0,6; minimalna – nie ogranicza
się. 5.8. Warunki podziału nieruchomości, parametry działek budowlanych:
a) minimalna wielkość działki: dla nowo wydzielanych działek – 1500 m²; dopuszcza się możliwość łączenia
działek; dopuszcza się wydzielenia dróg wewnętrznych;
b) szerokość frontu działek: dowolna;
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: jak w stanie istniejącym. 5.9. Inne ustalenia:
a) ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających; dopuszcza się podziały wewnętrzne;
b) kolorystyka elewacji stonowana (dopuszczalne kolory: jasny żółty, jasny zielony, jasny popiel, biały, brąz,
beż, ceglany);
c) dla każdej inwestycji kubaturowej w pierzei ul. Wiejskiej ustala się wymóg opracowania analizy
krajobrazowej, która określi zasady kompozycji architektonicznej frontu zabudowy od strony ulicy;
d) wzdłuż granicy z terenami 07.MN i 09.MN wprowadzić pasy zieleni izolacyjno - krajobrazowej o szerokości
nie mniejszej niż 3,0 m.
6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: wg ustaleń zawartych w § 10.
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: w granicach terenu zaleca się działania mające
na celu wzrost bioróżnorodności, w tym nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych z zastosowaniem gatunków
rodzimych.
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8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wg ustaleń zawartych w § 8.
9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy.
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: teren znajduje się w zasięgu strefy ograniczenia
wysokości obiektów budowlanych ustalonej dla lotniska Gdynia Oksywie i Gdynia Kosakowo. Obowiązują
przepisy odrębne i ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UŻYTKOWANIU: 11.1. Zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi terenów i obiektów
wyszczególnionych w pkt.10 niniejszej karty terenu. 11.2. Działka nr 129/6 położona jest w sąsiedztwie terenu
potencjalnie narażonego na osuwanie się mas ziemnych w granicach Gdyni. Obowiązują zasady określone
w § 9 ust. 5.
12. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 12.1.
Dostępność drogowa: od ulic zbiorczych 12.KDZ (ul. Wiejska) i ul. Xawerego Czernickiego częściowo poza
granicami planu (każdorazowo w uzgodnieniu z zarządcą drogi) oraz od dróg wewnętrznych, w tym 19.KDW.
12.2. Parkingi: wg ustaleń zawartych w § 11. 12.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg
ustaleń zawartych w § 11.
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA
I UŻYTKOWANIA TERENU: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
9. KARTA TERENU NR 11
1. SYMBOL TERENU: 11.ZP
2. POWIERZCHNIA: 11.ZP – 0,15 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: ZP - tereny zieleni urządzonej, zbiornik wodny. Ustala się zakaz
zabudowy. Dopuszcza się przejścia piesze.
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 4.1. Forma, detale
i kolorystyka nawierzchni utwardzonych i małej architektury muszą być podporządkowane celowi uzyskania
harmonijnej całości zespołu urbanistycznego. 4.2. Należy dążyć do zachowania istniejącej zieleni. 4.3.
Pozostałe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określają ustalenia zawarte w § 6 oraz
w poniższych punktach niniejszej karty terenu.
5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 5.1. Linie
zabudowy: nie dotyczy. 5.2. Wysokość zabudowy: nie dotyczy. 5.3. Maksymalna wielkość terenu
przeznaczonego pod zabudowę: nie dotyczy. 5.4. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: nie dotyczy. 5.5. Forma zabudowy: nie dotyczy. 5.6.
Geometria dachu: nie dotyczy. 5.7. Intensywność zabudowy: nie dotyczy. 5.8. Inne ustalenia: ustala się podział
terenu wzdłuż linii rozgraniczających. 5.9. Wielkość działki: zgodnie z liniami rozgraniczającymi.
6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: nie dotyczy.
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: 7.1. Minimalna powierzchnia biologicznie
czynna: 80% powierzchni terenu. 7.2. W granicach terenu zaleca się działania mające na celu wzrost
bioróżnorodności, w tym nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych z zastosowaniem gatunków rodzimych.
8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wg ustaleń zawartych w § 8
9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 9.1. Mała architektura: dopuszcza
się. 9.2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się. 9.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza
się. 9.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się. 9.5. Zieleń: dopuszcza się.
10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy.

PODLEGAJĄCYCH

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

– 16 –

Poz. 3522

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UŻYTKOWANIU: 11.1. Teren jest obszarem, w którego granicach znajduje się zbiornik wodny otoczony
skarpą. Należy zapewnić stabilność geodynamiczną skarp metodami technicznymi i biologicznymi oraz
zagospodarowanie. Zabezpieczyć strome zbocza w sposób zapobiegający postępowi erozji gruntu.
12. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 12.1.
Dostępność drogowa: od ulicy wewnętrznej 20.KDW (ul. Juliana Tuwima). 12.2. Parkingi: zakaz parkowania.
12.3. Zaopatrzenie w wodę: wg ustaleń zawartych w § 11. 12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych:
nie dotyczy. 12.5. Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie w sposób zapobiegający erozji skarp
i stromych zboczy, zgodnie z przepisami odrębnymi. 12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: wg ustaleń
zawartych w § 11. 12.7. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy. 12.8. Zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy. 12.9.
Gospodarka odpadami: wg ustaleń zawartych w § 11.
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA
I UŻYTKOWANIA TERENU: ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów.
10. KARTA TERENU NR 12
1. SYMBOL TERENU: 12.KDZ
2. POWIERZCHNIA: 12.KDZ – 0,58 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: KDZ tereny dróg publicznych klasy zbiorczej (Z):
12. KDZ zbiorcza Z1/2; fragment pasa drogowego ul. Wiejskiej;
4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE: 4.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna, jak na rysunku
planu; częściowo pas drogowy znajduje się poza obszarem objętym niniejszym planem. 4.2. Inne parametry:
nie ustala się. 4.3. Wyposażenie: chodniki, przystanki autobusowe; na fragmencie pasa drogowego należy
przewidzieć ścieżkę rowerową – orientacyjnie wskazaną na rysunku planu (szczegółowe usytuowanie ścieżki
ustalić w projekcie budowlanym ulicy).
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: w zakresie komunikacji drogowej – do ulic
zbiorczych poza granicami planu; w zakresie uzbrojenia - do układu magistralnego.
6. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych – wg ustaleń zawartych w § 11.
7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie dotyczy.
8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 8.1. Mała architektura:
nie dopuszcza się. 8.2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się. 8.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe:
nie dopuszcza się. 8.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się, wymagane oświetlenie. 8.5. Zieleń: dopuszcza
się.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy.

PODLEGAJĄCYCH

10. SPOSOBY I TERMINY UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEGO: ustala się zakaz tymczasowego
zagospodarowania.
11. KARTA TERENU NR 13
1. SYMBOL TERENU: 13.KDL
2. POWIERZCHNIA: 13.KDL – 0,53 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: KDL tereny dróg publicznych klasy lokalnej (L):
13. KDL lokalna L1/2; ul. Szkolna;
4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE: 4.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna, jak na rysunku
planu. 4.2. Inne parametry: nie ustala się. 4.3. Wyposażenie: obustronne chodniki, przystanki autobusowe.
Ustala się możliwość budowy kładki pieszej nad ul. Szkolną, łączącej teren 03.U z terenem boiska szkolnego
po przeciwnej stronie ulicy, poza granicą planu.
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5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: w zakresie komunikacji drogowej – do ulicy
zbiorczej 12.KDZ (ul. Wiejska) i innych poza granicami planu; w zakresie uzbrojenia - do układu
magistralnego.
6. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych – wg ustaleń zawartych w § 11.
7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie dotyczy.
8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 8.1. Mała architektura:
nie dopuszcza się. 8.2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się. 8.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe:
nie dopuszcza się. 8.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się, wymagane oświetlenie. 8.5. Zieleń: dopuszcza
się.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy.

PODLEGAJĄCYCH

10. SPOSOBY I TERMINY UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEGO: ustala się zakaz tymczasowego
zagospodarowania.
12. KARTA TERENÓW NR 14, 15
1. SYMBOL TERENU: 14.KDD, 15.KDD
2. POWIERZCHNIA: 14.KDD – 0,20 ha, 15.KDD – 0,12 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: KDD tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (D):
14. KDD dojazdowa D1/2; ul. Broniewskiego;
15. KDD dojazdowa D1/2; ul. Majakowskiego.
4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE: 4.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem
planu. 4.2. Inne parametry: nie ustala się. 4.3. Wyposażenie: chodniki.
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: w zakresie komunikacji drogowej – poprzez ulicę
klasy lokalnej 13.KDL (ul. Szkolna); w zakresie uzbrojenia - do układu magistralnego.
6. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych – wg ustaleń zawartych w § 11.
7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie dotyczy.
8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 8.1. Mała architektura:
nie dopuszcza się. 8.2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się. 8.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe:
nie dopuszcza się. 8.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się, wymagane oświetlenie. 8.5. Zieleń: dopuszcza
się.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy.

PODLEGAJĄCYCH

10. SPOSOBY I TERMINY UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEGO: ustala się zakaz tymczasowego
zagospodarowania.
13. KARTA TERENU NR 16
1. SYMBOL TERENU: 16.KDD
2. POWIERZCHNIA: 16.KDD – 0,24 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: KDD tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (D):
16. KDD dojazdowa D1/2; ul. Słowackiego.
4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE: 4.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem
planu; przewidziane poszerzenie dla budowy skrzyżowania ulic Juliana Tuwima, Słowackiego i Szkolnej. 4.2.
Inne parametry: nie ustala się. 4.3. Wyposażenie: chodniki.
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5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: w zakresie komunikacji drogowej – poprzez ulicę
klasy lokalnej 13.KDL (ul. Szkolna); w zakresie uzbrojenia - do układu magistralnego.
6. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych – wg ustaleń zawartych w § 11.
7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie dotyczy.
8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 8.1. Mała architektura:
nie dopuszcza się. 8.2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się. 8.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe:
nie dopuszcza się. 8.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się, wymagane oświetlenie. 8.5. Zieleń: dopuszcza
się.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy.

PODLEGAJĄCYCH

10. SPOSOBY I TERMINY UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEGO: ustala się zakaz tymczasowego
zagospodarowania.
14. KARTA TERENÓW NR 17, 18
1. SYMBOL TERENU: 17.KDD, 18.KDD
2. POWIERZCHNIA: 17.KDD – 0,12 ha, 18.KDD – 0,18 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: KDD tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (D):
17. KDD dojazdowa D1/2; ul. Henryka Sienkiewicza;
18. KDD dojazdowa D1/2; ul. Marii Konopnickiej.
4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE: 4.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem
planu. 4.2. Inne parametry: nie ustala się. Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych wykonywać jako
półprzepuszczalne, umożliwiające wsiąkanie wód opadowych do gruntu. 4.3. Wyposażenie: chodniki.
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: w zakresie komunikacji drogowej – poprzez ulicę
klasy lokalnej 13.KDL (ul. Szkolna); w zakresie uzbrojenia - do układu magistralnego.
6. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: odprowadzenie wód opadowych do gruntu.
7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie dotyczy.
8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 8.1. Mała architektura:
nie dopuszcza się. 8.2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się. 8.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe:
nie dopuszcza się. 8.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się, wymagane oświetlenie. 8.5. Zieleń: dopuszcza
się.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy.

PODLEGAJĄCYCH

10. SPOSOBY I TERMINY UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEGO: ustala się zakaz tymczasowego
zagospodarowania.
15. KARTA TERENÓW NR 19, 20
1. SYMBOL TERENU: 19.KDW, 20.KDW
2. POWIERZCHNIA: 19.KDW – 0,10 ha, 20.KDW – 0,10 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: KDW tereny dróg wewnętrznych:
19. KDW wewnętrzna 1/2; przedłużenie ul. Marii Konopnickiej;
20. KDW wewnętrzna 1/2; ul. Juliana Tuwima.
4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE: 4.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem
planu. 4.2. Inne parametry: nie ustala się. Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych wykonywać jako
półprzepuszczalne, umożliwiające wsiąkanie wód opadowych do gruntu. 4.3. Wyposażenie:
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19. KDW placyk do zawracania 12,5mx12,5m;
20. KDW miejsce do zawracania, wg istniejącego wydzielenia.
5. POWIĄZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM: w zakresie komunikacji drogowej – poprzez ulice
klasy dojazdowej i lokalnej 13.KDL (ul. Szkolna); w zakresie uzbrojenia - do układu magistralnego.
6. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: odprowadzenie wód opadowych do gruntu.
7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie dotyczy.
8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 8.1. Mała architektura:
nie dopuszcza się. 8.2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się. 8.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe:
nie dopuszcza się. 8.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się, wymagane oświetlenie. 8.5. Zieleń: dopuszcza
się.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: nie dotyczy.

PODLEGAJĄCYCH

10. SPOSOBY I TERMINY UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEGO: ustala się zakaz tymczasowego
zagospodarowania.
Rozdział 11.
Przepisy końcowe
§ 14. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kosakowo do przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 14, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Kosakowo
Mirosław Marek
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/61/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
I. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 13 maja 2013 r. do 13 czerwca 2013 r.
W ustalonym terminie do dnia 27 czerwca 2013 r., do projektu planu uwagi wnieśli:
P. Bogusław Ficht; uwagi dotyczą:
1) działek o numerach: 114/44, 114/23, 120/1, 128/2; wnoszący uwagę twierdzi, że przedmiotowe działki,
jako jego własność, stanowią drogi wewnętrzne i nie zgadza się na ich likwidację; jako właściciel
nie składał wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu i w związku z tym wnosi
o nienaruszanie statusu tych działek jako dróg wewnętrznych; wnoszący uwagę podkreśla, że zapis
w studium jest jednoznaczny, iż w/w działki są drogami wewnętrznymi zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem;
2) ustaleń projektu planu dla terenu oznaczonego symbolem 10.UP – zapisu, iż można wydzielać nowe
działki o pow. 1500 m² wraz z drogami wewnętrznymi i dostępnością drogową od dróg wewnętrznych,
w tym 19.KDW.
Zawarty w piśmie wniosek o dołączenie odpisu księgi wieczystej do akt uchwały w sprawie uchwalenia
planu wykracza poza zakres planu miejscowego określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W związku z tym nie stanowi uwagi do projektu planu i tym samym nie jest przedmiotem
rozpatrzenia i rozstrzygnięcia.
P. Jan Ficht; uwagi dotyczą:
1) ustalenia jednakowych parametrów kształtujących zabudowę działek dla terenów oznaczonych symbolami
07.MN, 08.MN, 09.MN, dla których wnoszący uwagę proponuje następujące parametry zabudowy:
a) max wysokość zabudowy 11,0 m do kalenicy budynku,
b) dopuszczenie obok zabudowy budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi, budynkami w zabudowie
jednorodzinnej bliźniaczej i szeregowej,
c) do puszczenie projektowanego podziału działek o minimalnej powierzchni 500 m² dla budynków
w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej i 300 m² dla zabudowy bliźniaczej i szeregowej,
d) zwiększenie parametru maksymalnej wielkości terenu przeznaczonego pod zabudowę działki z 25% do
35%,
e) zwiększenie wskaźnika intensywności zabudowy z 0,4 do 0,5;
2) precyzyjnego określenia usług, jakie mogą być realizowane na terenie określonym symbolem 10.UP;
3)

nie sporządzenia w projekcie planu dokładnych analiz w zakresie przyjętych stref ochronnych
minimalizujących uciążliwości usług oraz strefy ochronnej odległości zabudowy od zbocza skarp;
wnoszący uwagę stoi na stanowisku, że przyjęcie szczegółowych odległości powinno być poprzedzone
wykonaniem badań geologicznych;

4) zmiany zapisu ograniczającego lokalizacje na terenie 10.UP usług handlowych o powierzchni max 400 m²;
zapis ten nie jest spójny z pozostałym przeznaczeniem terenu;
autor uwagi wnioskuje o dopuszczenie na terenie 10.UP zabudowy obiektami handlowo usługowymi do
1500 m² powierzchni użytkowej; ponadto wnioskuje o włączenie do terenu 10.UP części działki nr 128/44,
jak na załączniku graficznym do uwagi;
5) rezygnacji z zapisu planu wydzielającego drogę oznaczoną symbolem 19.KDW, która powoduje, że za
cenę deprecjacji mojej działki zwiększa się atrakcyjność i intensywność rozwoju terenów usługowych
sąsiednich.
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II. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag:
Ad 1. 1) Uwaga nieuwzględniona
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: działki oznaczone numerami 114/44, 114/23 i 128/2
przeznaczone zostały w projekcie planu na cele dróg publicznych klasy dojazdowej. Ulice te w układzie
drogowym obszaru objętego projektem planu pełnią funkcję ulic dojazdowych do istniejącej zabudowy
jednorodzinnej. Są to ulice: Broniewskiego (dz. 114/44), Majakowskiego (dz. 114/23 oraz część pasa
drogowego ul. Konopnickiej (dz. 128/2). Działka nr 120/1 o szer. 3 m włączona została w projekcie planu
do terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem 04.MN, gdzie dopuszcza się
zachowanie przejścia pieszego wzdłuż ogrodzenia szkoły (działka 120/1). Sposób wykorzystania działki po
uchwaleniu planu miejscowego będzie zależał od decyzji właścicieli. Projekt planu nie narusza ustaleń
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo.
Działka 120/1 zgodnie z ustaleniami studium znajduje się na obszarze zainwestowanym o przeważającej
funkcji mieszkaniowej.
Zgodnie z art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może korzystać z rzeczy w granicach określonych
przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Do takich ustaw należy m.in. ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalając przeznaczenie terenu w ramach przysługującego gminie
władztwa planistycznego, gmina nie narusza konstytucyjnie chronionego prawa własności. Rada gminy
nie ma obowiązku uwzględnienia uwagi do projektu planu miejscowego nawet, gdy zostaje naruszony
interes prawny lub uprawnienie wnoszącego uwagę, w przypadku, gdy dzieje się to w zgodzie
z obowiązującym prawem, w granicach przysługującego gminie - na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - władztwa planistycznego, w ramach którego rada gminy
ustala przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów położonych na obszarze gminy. W takiej sytuacji
rada gminy działa w ramach przysługującego jej uznania.
Ad 1. 2). Uwaga nieuwzględniona
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: projekt planu ustala dla terenu 10.UP, między innymi:
parametry działek budowlanych, w tym minimalną wielkość działki: dla nowo wydzielanych działek –
1500 m²; dopuszcza się możliwość łączenia działek; d opuszcza się wydzielenia dróg wewnętrznych;
dostępność drogową: od ulic zbiorczych 12.KDZ (ul. Wiejska) i ul. Xawerego Czernickiego poza
granicami planu (każdorazowo w uzgodnieniu z zarządcą drogi) oraz od dróg wewnętrznych, w tym
19.KDW.
Projekt planu stwarza tym samym szerokie możliwości dojazdu do całego terenu 10.UP przy założeniu
intensyfikacji zainwestowania, w tym do istniejących i ewentualnych nowych działek budowlanych.
Szerokość projektowanej drogi wewnętrznej 19.KDW (8,0 m) umożliwia racjonalną w połączeniu z ul.
Konopnickiej, obsługę komunikacyjną działki 128/45.
Ad 2. 1a) Uwaga nieuwzględniona
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: projekt planu ustala dla terenów 07.MN, 08.MN, 09.MN
jednakowe parametry kształtujące zabudowę działek z wyjątkiem wysokości zabudowy. Obszar objęty
planem znajduje się w zasięgu strefy ograniczenia wysokości obiektów budowlanych ustalonej dla lotniska
Gdynia Oksywie i Gdynia Kosakowo do poziomu 89,00 m n.p.m. Dopuszczalną wysokość zabudowy dla
tych terenów określono biorąc pod uwagę wysokość gruntu w odniesieniu do poziomu morza i w/w
ograniczenia wynikające z sąsiedztwa lotniska. Proponowana wysokość 11,0 m przekracza te ograniczenia.
Ad 2. 1b) Uwaga nieuwzględniona
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: projekt planu dopuszcza na w/w terenach zabudowę
wolnostojącą i bliźniaczą, charakterystyczną dla obszaru objętego projektem planu. Zabudowa szeregowa
byłaby obcym elementem przestrzennym.
Ad 2. 1c) Uwaga nieuwzględniona
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: ustalona minimalna wielkość działek dla zabudowy
wolnostojącej i bliźniaczej jest zgodna z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kosakowo.
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Ad 2. 1d) Uwaga nieuwzględniona
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: ustalona w projekcie planu maksymalna wielkość terenu
przeznaczonego pod zabudowę dla terenów 07.MN, 08.MN, 09.MN w wymiarze 25% powierzchni działki
budowlanej gwarantuje racjonalne zagospodarowanie działki. W przypadku budynku wolnostojącego dla
minimalnej powierzchni działki jest to 200 m², w przypadku budynku bliźniaczego jest to 125 m².
Ad 2. 1e) Uwaga nieuwzględniona
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: ustalony maksymalny wskaźnik intensywności jest logiczną
konsekwencją przyjętej wysokości zabudowy i maksymalnej wielkości terenu przeznaczonego pod
zabudowę.
Ad 2. 2) Uwaga nieuwzględniona
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: projekt planu wystarczająco precyzyjnie określa rodzaj usług,
które mogą być realizowane na terenie 10.UP, stwarzając szerokie możliwości przyszłym inwestorom.
Wnioskowane uszczegółowienie mogłoby utrudnić realizację nowej zabudowy w tak newralgicznym
miejscu.
Ad 2. 3) Uwaga nieuwzględniona
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: w § 7, ust. 6 projektu planu zapisano: Na obszarze objętym
planem ustala się zasadę, że uciążliwe oddziaływanie działalności gospodarczej nie może przekraczać
granic terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny. Zapis ten eliminuje zagrożenie oddziaływania
uciążliwości usług na tereny sąsiadujące.
W § 9, ust. 4 projektu planu zapisano: Wykonanie obiektów budowlanych powinno być poprzedzone
szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków
posadowienia z uwzględnieniem stateczności skarp i zboczy, zgodnie z przepisami odrębnymi. Należy
przewidzieć takie rozwiązania techniczne, które zarówno w czasie prowadzenia robót ziemnych
i budowlanych, jak i po ich realizacji uniemożliwią naruszenie stateczności istniejących skarp i zboczy oraz
zapobiegną erozji powierzchniowej. Zapis ten eliminuje zagrożenie osuwania się mas ziemnych.
Ad 2. 4) Uwaga nieuwzględniona bezprzedmiotowa
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: uwaga dotycząca zmiany zapisu ograniczającego lokalizacje
na terenie 10.UP usług handlowych o powierzchni max 400 m² jest bezprzedmiotowa. Projekt planu
nie zawiera takiego ustalenia. W projekcie planu, dla terenu 10.UP, ograniczono jedynie powierzchnię
sprzedaży usług handlu do 400 m². Definicję powierzchni sprzedaży zawiera art. 2, pkt 19 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ad 2. 5) Uwaga nieuwzględniona
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Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: projekt planu stwarza szerokie możliwości dojazdu do całego
terenu 10.UP, przy założeniu intensyfikacji zainwestowania, w tym do istniejących i ewentualnych nowych
działek budowlanych. Szerokość projektowanej drogi wewnętrznej 19.KDW (8,0 m) umożliwia racjonalną
w połączeniu z ul. Konopnickiej, obsługę komunikacyjną działek 128/44 i 128/45. Status drogi, jako drogi
wewnętrznej wynika z jej funkcji w układzie drogowym, jako sięgacza zakończonego placykiem
nawrotowym. Wnioskowane rozszerzenie terenu 10.UP o funkcji usługowo-magazynowej uznaje się za
niewskazane ze względów komunikacyjnych. Każde zwiększenie powierzchni terenu o tej funkcji
spowodowałoby dodatkowe zapotrzebowanie na miejsca postojowe oraz zwiększyłoby intensywność ruchu
na wąskich ulicach dojazdowych w sytuacji ograniczeń dostępności komunikacyjnej od strony ulicy
zbiorczej (ul. Wiejska / Xawerego Czernickiego).

Przewodniczący Rady Gminy
Kosakowo
Mirosław Marek
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/61/2013
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
1. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) budowę
drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.
2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów,
placów oraz sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 267), zadania własne gminy.
3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w zakresie planowania, wykonania
i eksploatacji, określają obowiązujące przepisy szczególne, w tym: art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4. ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) określa, iż do zadań
własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:
a) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
b) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,
c) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie Gminy.
d) przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii
elektrycznej, paliw
gazowych lub ciepła są obowiązane zapewniać realizację i
finansowanie budowy i rozbudowy sieci;
art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) określa, iż zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest
zadaniem własnym gminy.
4. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 podlega przepisom szczególnym, w tym m.in.: ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), ustawie z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.267) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wydatki inwestycyjne finansowane
z budżetu gminy (w tym inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy) ujmowane są
w uchwale budżetowej Rady Gminy w Kosakowie.
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5. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowane będą zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami, z budżetu gminy i ze źródeł zewnętrznych, tj. m.in.: ze
środków własnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowniczych
i telekomunikacyjnych, kredytów i pożyczek, funduszy unijnych, a także w ramach inicjatyw publicznoprywatnych.

Przewodniczący Rady Gminy
Kosakowo
Mirosław Marek

