
Uchwała  Nr XXXIII/80/2012 
Rady Gminy  Kosakowo 

z dnia 25 października 2012 roku 
 
w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kosakowo oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
            
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i 
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz.U.  z 2010r., Nr 28, poz. 142 i 146, 
Dz.U. z 2010r., nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2010r., Nr 40, poz. 230, Dz.U. z 2011r., nr 21, poz,113) i art. 
32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2012r., Nr 110, poz. 647)  

Rada Gminy w Kosakowie uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Po zapoznaniu się z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kosakowo zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr 
XXI/49/2008 z dnia 29.05.2008r., stwierdza się, że studium wymaga przystąpienia  do aktualizacji 
do końca 2012r. w zakresie:  
 a/  rozbudowy Podziemnego Magazynu Gazu „Kosakowo” wraz z towarzyszącą  
 infrastrukturą,  

 c/ wyznaczenia dodatkowych terenów rozwojowych o funkcjach: przemysłowych, 
 usługowych,  mieszkaniowych. 
 d/ korekt wynikających ze zmiany niektórych uwarunkowań i przepisów mających  
 zastosowanie w planowaniu przestrzennym. 
 

§ 2 
1. Uznaje się za aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w 
dniu podjęcia niniejszej uchwały z zastrzeżeniem ust.2. 
2. Przyjmuje się do realizacji wieloletni program sporządzania planów miejscowych do roku 
2014  zawarty w analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.   
3. W zależności  od potrzeb dopuszcza się przystąpienie do sporządzania lub zmiany 
obowiązujących planów, których opracowanie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb,  
zamierzeń inwestycyjnych gminy oraz od zmiany przepisów prawa. 
       

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy. 
 

 § 4 
 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uzasadnienie 

 
Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. dz.U. z 2012r., nr 110, poz. 647) w celu oceny aktualności studium i planów 
miejscowych  wójt gminy dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, 
ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych  i opracowuje wieloletnie programy ich 
sporządzania . Zgodnie z art. 32 ust.2 ww ustawy, wyniki analiz po uzyskaniu opinii Gminnej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przekazuje Radzie Gminy . Rada Gminy podejmuje 
uchwałę w sprawie aktualności studium  i planów miejscowych , a przypadku uznania ich za 
nieaktualne  w całości lub części , podejmuje działania związane z przystąpieniem do zmiany tych 
planów lub zmiany studium 
Wójt Gminy Kosakowo dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny 
postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracował wieloletni program ich 
sporządzania. Analiza i oceny przedstawione zostały Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej , która na posiedzeniu w dniu 22.03.2012r. zaopiniowała ją pozytywnie.  
Z dokonanej analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kosakowo wynika, że zachowuje one swoją aktualność w zakresie kierunków rozwoju 
przestrzennego. Fakt, że w związku ze zmianą przepisów, studium nie spełnia wszystkich nowych  
wymogów, nie przesądza o utracie jego ważności, bowiem zgodnie z art. 87 ust.1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studia uwarunkowań uchwalone po 1 stycznia 
1995r. zachowują moc. Niezależnie od wyników analizy Komisje Rady wniosły o przystąpienie do 
aktualizacji studium do końca 2012r.  także w zakresie wyznaczenia dodatkowych terenów 
rozwojowych o funkcji mieszkaniowej. Dezaktualizacja studium dotyczy obszaru Podziemnego 
Magazynu Gazu „Kosakowo”, ponieważ plan rozwoju sektora gazu ziemnego zakłada rozbudowę 
magazynu i  wyznaczenia trasy gazociągu wysokiego ciśnienia od brzegu morskiego w 
Mechelinkach do Zakładu Głównego PMG. W zmianie studium należy także rozważyć możliwość 
rozszerzenia terenów  wyznaczonych pod składy magazyny i usługi przy projektowanej drodze 
Obwodowej Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT), wyznaczenia dodatkowych terenów 
pod rozwój usług,  a także korekty zapisów i ustaleń wynikających  ze zmiany niektórych 
uwarunkowań i przepisów mających zastosowanie w planowaniu przestrzennym. Studium będzie 
wymagało także zaktualizowania m.in. w zakresie granic terenów zamkniętych, rzeczywistego 
poziomu oddziaływania na obszary wokół lotniska, granic obszarów Natura 2000. Do zmiany 
studium odnośnie rozbudowy PMG Kosakowo i gazociągu wysokiego ciśnienia przystąpiono 
uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr VIII/27/2011 z dnia 5.04.2011r.  
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące przedmiotem oceny są w większości 
sporządzone na podstawie ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym i zawierają wymagane ustawą ustalenia. Z przeprowadzonych wyników analizy i 
programu sporządzania planów miejscowych może wynikać konieczność zmiany niektórych 
zapisów w planach miejscowych i głównie dotyczyć to będzie zmiany warunków 
zagospodarowania. Zmiany te wynikać mogą z uzasadnionych  wniosków właścicieli gruntów, z 
nowych potrzeb związanych z rozwojem danej miejscowości, potrzebami gminy w zakresie 
realizacji celów publicznych oraz ze zmieniających się przepisów prawa stosowanych w 
planowaniu przestrzennym.   
Rozpoczęte i niezakończone w dniu podjęcia niniejszej uchwały plany miejscowe lub ich zmiany 
będą kontynuowane zgodnie z wieloletnim programem sporządzania zawartym w analizie zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym.  


