
                                                                                  

 

Uchwała  Nr XXXIX/52/2017 

Rady Gminy w Kosakowie 

z dnia 18 maja 2017 roku 
 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obrębu Pogórze i Dębogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy 

Dębogórskiej i drogi technicznej elektrociepłowni.    

            
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2016r., poz.446 ze zm.) oraz na podstawie  art. 14 ust. 1,2,3 i art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.778 ze zm.) 

 

Rada Gminy w Kosakowie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obrębu Pogórze i Dębogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Dębogórskiej i drogi 

technicznej elektrociepłowni.    

            

§ 2 

 

Granice obszaru objętego planem przebiegają następująco:  

1. od północy – wzdłuż ulicy Dębogórskiej, 

2. od południa – wzdłuż granicy administracyjnej miasta Gdynia, 

3. od zachodu – wzdłuż granicy administracyjnej miasta Rumia,  

4. od wschodu – wzdłuż terenów zamkniętych resortu obrony narodowej.  

 

§ 3 

 

Integralną częścią uchwały jest  załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego 

projektem planu.  

 

     § 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy. 

 

   § 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 
 

Uzasadnienie 
 

Obszar objęty niniejszą uchwałą o powierzchni około 180ha ha usytuowany jest w południowo-

zachodniej części gminy Kosakowo, na styku dwóch sąsiednich gmin: Rumia i Gdynia.  

Prawie na całym obszarze brak jest obowiązującego planu miejscowego, za wyjątkiem 

niewielkich fragmentów terenu w części północnej, które znajdują się w granicach miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego.  

W większości są to tereny niezainwestowane, sklasyfikowane jako łąki.     

Głównym celem sporządzenia planu  jest określenie przeznaczenia terenu oraz ustalenie 

optymalnych warunków zagospodarowania dla funkcji usługowo-przemysłowo-składowych 

wykorzystujących m. in. bezpośrednie zaplecze Portu Gdynia.  Teren ma znaczny potencjał 

rozwojowy, który powinien być wsparty ustaleniami planu (obecnie, z uwagi na brak planu 

miejscowego, inwestowanie może odbywać się jedynie w oparciu o decyzje o warunkach 

zabudowy wydawane w nawiązaniu do sąsiedztwa). Dodatkowo celem planu będzie 

wprowadzenie możliwości wykorzystania drogi „trzech powiatów” – biegnącej po trasie 

dotychczasowej drogi technologicznej EDF,  co pozwoli skomunikowanie planowanych terenów 

inwestycyjnych. Przez obszar objęty uchwałą przebiega bocznica kolejowa, która może mieć duże 

znaczenie dla obsługi transportem kolejowym.   

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kosakowo uchwalonym uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XX/5/2016 z dnia 

28.01.2016r. obszar stanowi tereny przemysłowe, produkcyjne, składowe i usługowe.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


