
Uchwała Nr XLVIII/80/2013 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 8 października 2013 roku   

 

w sprawie : zarządzenia referendum gminnego. 

Na podstawie art.18.ust.2, pkt. 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 4, art. 6 pkt. 1, art. 9 ust. 2  i art. 
10 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2000r. Nr 88, poz. 
985, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 
r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2001 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, 
Nr 147, poz. 881, z 2013 r. poz. 153), 

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje: 

§1 

Postanawia się o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo. 

§2 

Ustala się następującą treść pytania referendum: 

„ Czy jesteś za pozostawieniem obecnych zapisów studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo, dotyczących terenów na północ od 
kanału zrzutowego oczyszczalni ścieków i w konsekwencji za uchyleniem Uchwały Nr 
LXVII/64/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 sierpnia 2010 roku o przystąpieniu do jego 
zmiany?” 

Pod pytaniem dwa warianty odpowiedzi : „TAK”, „NIE”. 

§3 

Wyznacza się termin przeprowadzenia referendum na dzień 24 listopada 2013 roku w 
godzinach 7:00-21:00. 

§4 

1. Ustala się wzór karty do głosowania w referendum zgodny z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały. Karta do głosowania jest drukowana jednostronnie na papierze koloru 
białego i ma format A5. 



2. Ustala się format A5 nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a 
na papierze koloru białego. Wzór i treść nakładki na kartę do głosowania określa 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w brzmieniu 
zgodnym z załącznikiem nr 3  do niniejszej uchwały. 

§5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§6 

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz 
podaniu do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Gminy 
Kosakowo i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kosakowo. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Ocena przebiegu procedury uchwalania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo, która odbywa się na podstawie uchwały 
Nr LXVII/64/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 12 sierpnia 2010 roku, wyraźnie pokazuje, 
że procedowane zmiany wywołują szeroką negatywną opinię mieszkańców. Dla uniknięcia 
podjęcia błędnej decyzji przez Radę Gminy w sprawie bardzo istotnej dla wszystkich 
członków wspólnoty gminnej w chwili obecnej, ale skutkującej na przyszłość, jak najbardziej 
wskazane jest uzyskanie opinii całego społeczeństwa wyrażonej w referendum. 

W ostatnich kilku miesiącach na terenie całej gminy odbyło się szereg spotkań 
mieszkańców, także z przedstawicielami inwestora PGNiG oraz urzędnikami gminnymi z 
Wójtem na czele. Ostatnie spotkanie, według procedur nazwane dyskusją publiczną odbyło 
się przy wypełnionej sali w Pierwoszynie. Podczas czterogodzinnej dyskusji padła także z sali 
propozycja zwołania referendum w tej sprawie, co przyjęto oklaskami. Wobec nastroju 
panującego wśród mieszkańców zwołanie referendum z jednym konkretnym pytaniem jest jak 
najbardziej zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


