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Uchwała Nr LII/377/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 15 kwietnia 2021 roku  

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części obrębu Dębogórze gm. Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: 

Okopowej i Pomorskiej 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) i art. 20 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 293; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471, poz. 782, poz. 1086 i poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 

11), Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Zgodnie z uchwałą nr V/14/2018 Rady Gminy w Kosakowie, z dnia 20 grudnia 2018 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obrębu Dębogórze gm. Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz 

w rejonie ulic: Okopowej i Pomorskiej, po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo” 

uchwalonego Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 28 marca 2019 

roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu 

Dębogórze gm. Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: Okopowej i 

Pomorskiej. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dębogórze gm. 

Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: Okopowej i Pomorskiej, zwany 

dalej planem, obejmuje obszar o powierzchni około 185,6 ha, którego granice określono na 

załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2.  

Integralnymi częściami uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do 

publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3; 

4) dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załącznik nr 4. 

§ 3.  

Na terenie objętym planem nie występują uwarunkowania wymagające ustaleń w zakresie: 

1) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 
obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w 
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audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego 

województwa; 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów. 

§ 4.  

1. Plan zawiera dwustopniowy układ ustaleń: 
1) ustalenia ogólne, obowiązujące na całym obszarze planu; 

2) ustalenia szczegółowe, obowiązujące dla poszczególnych terenów, wydzielonych 

liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.  

2. Dla każdego terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują jednocześnie 

ustalenia ogólne i szczegółowe. 

§ 5. 

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 

1) dachu płaskim –  należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci do 12 stopni; 

2) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach, którego główne połacie nachylone 

są pod tym samym kątem względem płaszczyzny pionowej zawierającej najdłuższą 
kalenicę dachu; 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, poza którą wyklucza 

się lokalizację budynków i wiat. Linia ta nie dotyczy podziemnych części budynków. 

Dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczone linie zabudowy elementów drugorzędnych 

takich jak: 

a) balkony, werandy, wykusze, niezabudowane schody zewnętrzne, zadaszenia nad 

wejściami, markizy – do 1,5m poza wyznaczoną linię zabudowy, 

b) gzymsy, okapy – do 0,6m poza wyznaczoną linię zabudowy. 

Na każdym terenie dopuszcza się dodatkowo wysunięcie elewacji budynku poza 

nieprzekraczalną linię zabudowy w przypadku realizacji zewnętrznej termomodernizacji 

do 0,2 m poza wyznaczoną linię zabudowy; 

4) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny, 

którego definicja zawarta jest w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

5) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut 

pionowy zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków zlokalizowanych w granicach 

działki budowlanej na powierzchnię tej działki. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: 
powierzchni obiektów budowlanych innych niż budynki, części budynków niewystających 

ponad powierzchnię terenu, tarasów, schodów zewnętrznych niezabudowanych, ramp 

zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych i oświetlenia zewnętrznego. 

Powierzchnia zabudowy w ustaleniach planu określona jest w stosunku do powierzchni 

działki budowlanej; 

6) przestrzeni ogólnodostępnej – należy przez to rozumieć teren lub część terenu, którego 

cechą charakterystyczną jest powszechna dostępność, służący nawiązywaniu relacji 

społecznych; 

7) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć rodzaje usług niekonfliktowych  

w stosunku do funkcji mieszkaniowej. Do usług nieuciążliwych nie zalicza się 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami 
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wykonawczymi z zakresu prawa ochrony środowiska, oraz takich, które mogą powodować 
negatywne oddziaływanie na otoczenie wynikające z przekroczenia standardów 

środowiskowych określonych przepisami prawa, powodowane między innymi emisją 
pyłów i gazów, odorów, hałasu, promieniowania, a także wynikające ze wzmożonego 

ruchu pojazdów, związanego z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń generujących ten 

ruch, w szczególności warsztat mechaniki pojazdowej, warsztat wulkanizacyjny, usługi 

transportowe; 

8) zapleczu działki – należy przez to rozumieć część działki znajdującą się za budynkiem 

mieszkalnym lub mieszkalno-usługowym, patrząc od strony frontu tej działki. 

DZIAŁ II 

Ustalenia ogólne 

§ 6.  

Ustala się następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi 

ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

3) symbol cyfrowy oznaczający numer terenu; 

4) symbol literowy oznaczający przeznaczenie terenu; 

5) obiekt zabytkowy ujęty w ewidencji zabytków; 

6) obiekty o wartościach historyczno-kulturowych współtworzące klimat historycznej 

zabudowy, objęte ochroną konserwatorską; 
7) granica strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego wsi, 

ujętej w ewidencji zabytków; 

8) granice stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji 

zabytków; 

9) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

10) strefa biologicznie czynna. 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania 

§ 7.  

Obszar planu obejmuje łącznie 49 terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi tereny o 

różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, w tym: 

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 1 do 9 oraz symbolem 

literowym MN, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

2) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 10 oraz symbolem literowym 

MN/U, oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej; 

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 11 oraz symbolem literowym 

U, oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren zabudowy usługowej; 
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4) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 12 oraz symbolem literowym 

P(U), oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów, z dopuszczeniem usług; 

5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 13 oraz symbolem literowym 

P, oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów; 

6) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 14 do 16 oraz symbolem 

literowym IT, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny infrastruktury technicznej; 

7) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 17 do 19 oraz symbolem 

literowym R, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny rolnicze; 

8) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 20 oraz symbolem literowym 

ZP, oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren zieleni urządzonej; 

9) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 21 oraz symbolem literowym 

ZP/IT, oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren zieleni urządzonej oraz infrastruktury 

technicznej; 

10) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 22 oraz symbolem literowym 

ZP/WR, oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren zieleni urządzonej oraz zbiornika 

retencyjnego; 

11) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 23 do 28 oraz symbolem 

literowym ZK, oznaczającym ich przeznaczenie, tj. tereny zieleni krajobrazowej; 

12) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 29 do 35 oraz symbolem 

literowym ZL, oznaczającym ich przeznaczenie, tj. lasy; 

13) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 01 oraz symbolem literowym 

KDZ, oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren drogi publicznej klasy zbiorczej; 

14) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 02 do 06 oraz symbolem 

literowym KDL, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny dróg publicznych klasy 

lokalnej; 

15) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi 07 i 08 oraz symbolem 

literowym KDD, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny dróg publicznych klasy 

dojazdowej; 

16) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowymi od 09 do 012 oraz symbolem 

literowym KDW, oznaczającym ich przeznaczenie tj. tereny dróg wewnętrznych; 

17) teren oznaczony na rysunku planu symbolem cyfrowym 013 oraz symbolem literowym 

KDX, oznaczającym jego przeznaczenie tj. teren ciągu pieszego. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

§ 8.  

1. W granicach obszaru objętego planem obowiązują jednolite zasady dotyczące 

wykończenia elewacji oraz geometrii, pokrycia i kolorystyki dachów w nowych 

budynkach, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 

2. W nowych budynkach zlokalizowanych w granicach jednej działki budowlanej na terenach 

oznaczonych symbolem MN i MN/U, za wyjątkiem budynków gospodarczych, należy 

zachować jednakowe materiały i kolorystykę pokrycia dachów i wykończenia elewacji. W 
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przypadku przebudowy, rozbudowy czy nadbudowy budynków istniejących dopuszcza się 
stosowanie dotychczasowych materiałów i kolorystyki. 

3. W granicach jednej działki budowlanej, na terenach oznaczonych symbolami MN i MN/U, 

dopuszcza się budowę nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego.  

4. W zakresie lokalizacji nowych budynków na działce ustala się: 
1) budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe i usługowe należy lokalizować kalenicą 

prostopadle lub równolegle do linii zabudowy, wyznaczonej od strony, od której 

będzie odbywał się wjazd na działkę, z uwzględnieniem wymogów zawartych w §12 

pkt 1. Nie dotyczy działek z nieregularnym przebiegiem linii zabudowy; 

2) dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych i 

usługowych kalenicą prostopadle lub równolegle do jednej z bocznych granic danej 

działki, z uwzględnieniem wymogów zawartych w §12 pkt 1;  

3) budynki gospodarcze i garażowe należy lokalizować kalenicą równolegle lub 

prostopadle do budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego zlokalizowanego 

na tej samej działce;  

4) wolnostojące budynki gospodarcze należy lokalizować na zapleczu działki.  

5. Zakaz lokalizacji parkingów i miejsc postojowych na terenach oznaczonych symbolami 

ZP, ZP/IT, ZP/WR, ZK, ZL. 

6. W granicach terenów oznaczonych symbolem MN obowiązuje zakaz lokalizacji 

blaszanych garaży oraz blaszanych budynków gospodarczych. Na terenie MN/U wyżej 

wymieniony zakaz obowiązuje w części eksponowanej od strony dróg publicznych.  

§ 9.  

1. Ustala się parametry zabudowy zgodne z zasadami określonymi w ustaleniach 

szczegółowych. 

2. Istniejące podziały geodezyjne uznaje się za zgodne z planem. 

3. Dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchni mniejszej niż minimalna powierzchnia 

określona w ustaleniach szczegółowych, w celu: 

1) regulacji granic między sąsiednimi nieruchomościami, poprawę funkcjonowania działek 

sąsiednich, uregulowanie stanów prawnych; 

2) lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej; 

3) wydzielenia dojścia lub dojazdu do nowoprojektowanych działek budowlanych. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania 

krajobrazu 

§ 10.  

W granicach obszaru objętego planem ustala się: 
1) tereny oznaczone symbolem literowymi MN pod względem dopuszczalnych poziomów 

hałasu zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z przepisami 

wykonawczymi regulującymi dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku; 

2) tereny oznaczone symbolem literowymi MN/U pod względem dopuszczalnych 

poziomów hałasu zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z 

przepisami wykonawczymi regulującymi dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku; 
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3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa ochrony 

środowiska oraz przepisami wykonawczymi wskazującymi rodzaje przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu 

publicznego. Zakaz nie dotyczy terenów oznaczonych symbolem 12-P(U) i 13-P; 

4) w granicach terenów oznaczonych symbolem 12-P(U) i 13-P zlokalizowana jest Baza 

Paliw Nr 21, stanowiąca zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, której funkcjonowanie podlega przepisom odrębnym z zakresu prawa 

ochrony środowiska; 

5) użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie mogą stanowić źródła zanieczyszczeń dla 

środowiska wodno-gruntowego. Należy stosować takie rozwiązania techniczne, 

technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z 

racji dopuszczonej funkcji; 

6) uciążliwości dla środowiska, związane z prowadzoną na terenie działalnością 
gospodarczą, a powodowane przez hałas, wibracje, zakłócenia elektroenergetyczne i 

promieniowanie, nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, 

odpowiednich dla przeznaczenia poszczególnych terenów; 

7) zagospodarowanie powierzchni działki budowlanej w sposób zabezpieczający sąsiednie 

nieruchomości oraz drogi przed spływem wód opadowych i roztopowych; 

8) realizacja ustaleń planu nie może prowadzić do pogorszenia istniejącego stanu czystości 

powietrza zarówno na obszarze objętym planem, jak i na terenach sąsiednich; 

9) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych musi odbywać się zgodnie z przepisami 

odrębnymi z zakresu prawa o odpadach;  

10) nakaz stosowania technologii niskoemisyjnych lub nieemisyjnych do celów grzewczych 

w budynkach; 

11) nakaz zachowania i ochrony istniejących zadrzewień, z dopuszczeniem ich niezbędnej 

wycinki w miejscach kolizji z planowanym zainwestowaniem; 

12) przy zagospodarowaniu działki budowlanej zielenią stosować zróżnicowane gatunki 

drzew i krzewów, zgodne z lokalnymi warunkami siedliskowymi;  

13) nakaz lokalizacji zbiornika retencyjnego w granicach terenu oznaczonego symbolem 

literowym ZP/WR; 

14) w granicach terenów 7-MN, 9-MN, 18-R, 22-ZP/WR, 011-KDW przebiega rów 

odwadniający łączący zbiornik Dębogórze ze zbiornikiem w Kosakowie w rejonie ul. 

Tulipanowej, podlegający ochronie. Dopuszcza się jego przebudowę wraz ze zmianą 
przebiegu z zachowaniem jego ciągłości i przepustowości; 

15) w granicach stref biologicznie czynnych, oznaczonych na rysunku planu, obowiązuje 

zakaz zabudowy kubaturowej i zachowanie minimum 80% powierzchni strefy jako 

powierzchni biologicznie czynnej.  
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Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, 

oraz dóbr kultury współczesnej 

 

§ 11. 

W granicach obszaru objętego planem, na terenie 3-MN, znajduje się obiekt zabytkowy ujęty 

w ewidencji zabytków, oznaczony na rysunku planu tj. budynek mieszkalny przy ul. 

Okopowej 2, dla którego ustala się: 
1) ochronę w zakresie historycznych: bryły i geometrii dachu, formy architektonicznej, 

dyspozycji ścian, detalu architektonicznego, w tym wielkości i kształtu otworów 

okiennych i drzwiowych, podziału stolarki okiennej, a także kolorystyki i materiałów, 

za wyjątkiem pokrycia dachowego;  

2) zakaz rozbudowy i nadbudowy; 

3) działania inwestycyjne i budowlane oraz działania ingerujące w elementy chronione, 

wymagają stosowania przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami. 

§ 12. 

W granicach obszaru objętego planem zlokalizowane są obiekty o wartościach historyczno-

kulturowych współtworzące klimat historycznej zabudowy, objęte ochroną konserwatorską, 
oznaczone na rysunku planu tj. budynek mieszkalny przy ul. Pomorskiej 8, znajdujący się na 

terenie 10-MN/U oraz krzyż przydrożny w rejonie skrzyżowania ulic Pomorskiej i Okopowej, 

znajdujący się na terenie 05-KDL, dla których ustala się: 
1) ochronę budynku mieszkalnego w zakresie historycznych: bryły, geometrii dachu, 

formy architektonicznej, dyspozycji ścian, detalu architektonicznego, w tym wielkości i 

kształtu otworów okiennych i drzwiowych, podziału stolarki okiennej, a także 

materiałów i kolorystyki;  

2) zakaz nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego; 

3) nakaz ochrony krzyża przydrożnego w rejonie skrzyżowania ulic Pomorskiej i 

Okopowej w zakresie jego lokalizacji, funkcji i formy. 

§ 13. 

Fragment obszaru objętego planem, znajduje się w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej 

historycznego układu ruralistycznego wsi Dębogórze, ujętej w ewidencji zabytków, dla której 

ustala się: 
1) nakaz lokalizacji budynku mieszkalnego w pierwszej linii zabudowy od strony drogi 

publicznej kalenicą równolegle do drogi; 

2) wysokość nowej zabudowy na nie więcej niż 9m; 

3) dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych 40-45 stopni, w przypadku 

rozbudowy i przebudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej geometrii dachu; 

4) zakaz stosowania w elewacji sidingu. 

§ 14. 

Część obszaru objętego planem znajduje sie w obrębie stref ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu. 

W obrębie tych stref roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na 

obszarze występowania zabytków archeologicznych, mogące doprowadzić do ich 
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przekształcenia lub zniszczenia, wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, których 

zakres i rodzaj ustala wojewódzki konserwator zabytków w trybie przepisów z zakresu 

ochrony zabytków.  

Rozdział 5 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 15.  

1. W granicach obszaru objętego planem nie występują obszary przestrzeni publicznych w 

rozumieniu obowiązujących przepisów, z zakresu planowania i zagospodarowania 

przestrzennego. 

2. Przestrzeń ogólnodostępną w granicach obszaru objętego planem stanowią drogi 

publiczne, a także tereny oznaczone symbolami ZP, ZP/IT, ZP/WR. 

3. Dopuszcza się urządzenie przestrzeni ogólnodostępnych na pozostałych terenach, 

niewymienionych w ust. 2. 

4. Dla przestrzeni ogólnodostępnych obowiązują następujące ustalenia, z zastrzeżeniem §18: 

1) nakaz zagospodarowania minimum 50% powierzchni jako powierzchni biologicznie 

czynnej, z nasadzeniami zieleni wysokiej. Nie dotyczy dróg publicznych; 

2) nakaz zagospodarowania terenu z uwzględnieniem dostępności dla wszystkich, w tym 

dla osób ze szczególnymi potrzebami; 

3) nakaz zapewnienia odpowiedniego oświetlenia przestrzeni; 

4) stosowanie takich materiałów, jak kamień, drewno lub materiał drewnopodobny, szkło, 

stal, beton, cegła licowa. 

5. W granicach przestrzeni ogólnodostępnych poza terenami dróg publicznych dopuszcza się 
urządzenia rekreacyjne i sportowe oraz place zabaw dla dzieci, z zastrzeżeniem §18. 

6. W obrębie przestrzeni ogólnodostępnych, nakazuje się stosowanie jednolitego, 

zharmonizowanego w formie, materiale i kolorze wyposażenia powtarzalnego, takiego jak 

np. latarnie, ławki, donice, kwietniki, kosze na śmieci, barierki, słupki, stojaki na rowery, 

itp. 

Rozdział 6 

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 

§ 16.  

1. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu określono 

w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały. 

2. Dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących budynków w linii istniejącej 

zabudowy, z możliwością zachowania dotychczasowych wskaźników zabudowy 

i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w rozdziale 4 niniejszej 

uchwały.  

3. Dla budynków istniejących na dzień uchwalenia planu, posiadających inny rodzaj dachu 

niż ustalony w niniejszym planie, zezwala się na ich przebudowę, z możliwością 
zachowania dotychczasowej geometrii dachu, a także ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie 

z ustaleniami planu, z możliwością zachowania geometrii dachu, jak w części istniejącej, z 

uwzględnieniem ustaleń zawartych w rozdziale 4 niniejszej uchwały. 
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Rozdział 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych  

 

§ 17.  

Na obszarze objętym planem występuje złoże górnicze soli kamiennej „Mechelinki” wraz z 

obszarem górniczym oraz złoże górnicze kruszywa naturalnego „Dębogórze”, których granice 

określono na rysunku planu. Obowiązują przepisy z zakresu prawa geologicznego i 

górniczego. 
 

§ 18.  

Zgodnie z rysunkiem planu, w granicach objętych opracowaniem przebiega strefa 

bezpieczeństwa od rurociągu paliwowego, dla której obowiązują przepisy wykonawcze 

określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, 

rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów 

naftowych i ich usytuowanie. 

 

Rozdział 8 

Szczegółowe zasady i warunki procedury scalania i podziału nieruchomości objętych 

planem miejscowym 

§ 19. 

1. W zakresie warunków scalania i podziału działek ustala się: 
1) minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek: 

a) w granicach terenów oznaczonych symbolami MN, MN/U: 900m2, 

b) w granicach terenu oznaczonego symbolem U: 1500m2, 

c) w granicach terenu oznaczonego symbolem P(U): 5000m2, 

d) w granicach terenów oznaczonych symbolami P, IT: w liniach rozgraniczających 

terenów; 

2) minimalną szerokość frontu dla nowo wydzielanych działek na terenach MN i MN/U: 

18m. Dopuszcza się mniejszy front działki w przypadku, gdy granica przeciwległa do 

frontu działki będzie miała długość nie mniejszą niż 18m. Na pozostałych terenach nie 

ustala się minimalnej szerokości frontu; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: co najmniej jedna z 

bocznych granic działki musi być zlokalizowana pod kątem 90 stopni w stosunku do 

pasa drogowego, z dopuszczalną tolerancją do 10%. 

2. Ustalenia ust. 1 nie dotyczą działek wydzielanych dla stacji transformatorowych, 

przepompowni ścieków lub innych tego typu urządzeń infrastruktury technicznej oraz 

dróg. 

Rozdział 9 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 

tym zakaz zabudowy 

§ 20.  

1. W granicach obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, przebiegają 
dystrybucyjne napowietrzne linie średniego napięcia 15kV wraz z pasami ochrony 
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funkcyjnej, w granicach których należy uwzględnić ograniczenia w zabudowie i 

zagospodarowaniu terenu wynikające z przebiegu tej linii, zgodnie z przepisami 

odrębnymi w zakresie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku, przepisami regulującymi poziom dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych w środowisku pracy oraz ogólnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

2. W przypadku skablowania linii, ograniczenia wynikające ust. 1 tracą moc. 

3. W granicach obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, przebiega 

projektowana kablowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV wraz z pasami 

ochrony funkcyjnej, w których ustala się: 
1) zakaz tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej; 

2) zakaz podejmowania wszelkich działań mogących zagrozić trwałości linii 

elektroenergetycznej lub mogących uniemożliwić jej konserwację w czasie eksploatacji; 

3) nakaz zapewnienie dostępu w celu wykonania prac eksploatacyjnych. 

§ 21.  

1. Na obszarze objętym planem obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości do 89 

m n.p.m. dla obiektów budowlanych oraz naturalnych, określonych w dokumentacji 

planowanego lotniska Gdynia – Oksywie. Ograniczenia wysokości obejmują również 
umieszczone na obiektach urządzenia. 

2. Wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej lub wyższej od 50m nad poziomem 

terenu, przed wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę, podlegają zgłoszeniu do 

właściwego organu wojskowego.  

 

Rozdział 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 22.  

1. Obsługę komunikacyjną ustala się z istniejących dróg publicznych oraz projektowanych 

dróg wewnętrznych zlokalizowanych w granicach planu, zgodnie z rysunkiem planu, z 

zastrzeżeniem ust. 2. Dla terenu 13-P ustala się obsługę komunikacyjną poprzez teren 12-

P(U). 

2. Zakaz lokalizacji nowych zjazdów na działki budowlane z dróg publicznych klasy 

lokalnej, oznaczonych symbolami 03-KDL i 05-KDL, za wyjątkiem terenu 11-U, dla 

którego dopuszcza się urządzenie jednego zjazdu z drogi publicznej 05-KDL. 

3. Powiązanie komunikacyjne obszaru planu z istniejącym, zewnętrznym układem 

komunikacyjnym, zapewniają istniejące w granicach planu drogi publiczne – ulice 

Rumska, Pomorska oraz Okopowa. 

4. W granicach planu dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, a 

także ścieżek rowerowych.  

5. W zakresie zapewnienia miejsc parkingowych ustala się: 
1) minimalną liczbę miejsc postojowych w ilości:  

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych: nie mniej niż 2 miejsca 

postojowe/mieszkanie, 
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b) dla lokali usługowych: nie mniej niż 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 40m2 

powierzchni użytkowej lokalu usługowego i nie mniej niż 1 miejsce postojowe/3 

zatrudnionych, 

c) dla budynków produkcyjnych i magazynowych: nie mniej niż 1 miejsce postojowe/5 

zatrudnionych; 

2) zapewnienie minimalnej liczby miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową w odniesieniu do ogólnej liczby miejsc postojowych ustalonych 

zgodnie z pkt. 1: 

a) 1 miejsce jeżeli ogólna liczba miejsc postojowych wynosi 5 – 20,  

b) 2 miejsca jeżeli ogólna liczba miejsc postojowych wynosi 21 – 100, 

c) 4% ogólnej liczby miejsc postojowych, jeżeli ta liczba przekracza 100; 

3) miejsca postojowe należy przewidzieć w granicach działki budowlanej lub terenu 

wyznaczonego liniami rozgraniczającymi. Zakaz lokalizacji miejsc postojowych na 

terenach oznaczonych symbolami ZP, ZP/IT, ZP/WR, ZK, ZL;  

4) dla budynków usługowych, produkcyjnych i magazynowych należy przewidzieć 
dodatkowe miejsca dla obsługi eksploatacyjnej i technicznej w liczbie odpowiadającej 

faktycznemu zapotrzebowaniu;  

5) wymagany wskaźnik miejsc postojowych obowiązuje także dla przebudowy, 

rozbudowy, nadbudowy, a także zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów 

w obszarze planu, która ze względu na swój charakter lub rozmiar może powodować 
zwiększenie potrzeb parkingowych. 

§ 23.  

Przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić przebieg dróg pożarowych, wyznaczonych 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych. 

Rozdział 11 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 24.  

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  
1) zaopatrzenie całego obszaru planu z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej; 

2) dopuszcza się korzystanie z indywidualnych ujęć wody do czasu rozbudowy sieci 

wodociągowej. Po jej rozbudowie ustala się obowiązek przyłączenia do sieci; 

3) wodę dla celów ppoż. w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, należy 

zapewnić z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, uzbrojonej w hydranty lub 

z innych źródeł zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi przeciwpożarowego 

zaopatrzania w wodę oraz dróg pożarowych. 

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 
1) zasilanie energetyczne terenów objętych planem z linii elektroenergetycznych; 

2) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych niskich 

i średnich napięć wyłącznie jako sieci kablowych.  

3. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się: zasilanie w ciepło z sieci 

ciepłowniczej lub z systemów grzewczych na paliwa charakteryzujące się niskimi 

wskaźnikami emisji z wykorzystaniem urządzeń o wysokim stopniu sprawności. 
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4. Do zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną dopuszcza się wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii w formie mikroinstalacji, za wyjątkiem przydomowych 

elektrowni wiatrowych.  

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

1) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz dla celów bytowych lub grzewczych 

z indywidualnych źródeł; 

2) dopuszcza się realizację sieci gazowej wraz z niezbędnymi elementami tej sieci w celu 

gazyfikacji obszaru. 

6. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się nakaz odprowadzenia ścieków 

sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej. Nakaz ten nie dotyczy działek z istniejącymi 

przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Obowiązuje odprowadzenie ścieków 

przemysłowych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i prawa 

wodnego. 

7. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi z 

zakresu prawa wodnego; 

2) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów budowlanych należy zagospodarować 
w granicach działki, o ile z ustaleń szczegółowych nie wynika inaczej; 

3) należy stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej; 

4) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją 
wodną oraz zaleganiem wód opadowych. 

8. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się: 
1) uzbrojenie w zakresie usług telekomunikacyjnych w oparciu o istniejącą i projektowaną 

sieć telekomunikacyjną; 
2) linie telekomunikacyjne projektować jako podziemne. 

9. W zakresie gospodarowania odpadami stałymi: zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu 

prawa o odpadach.  

§ 25.  

1. Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej.  

2. Nowe sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających dróg.  

3. W przypadku braku możliwości realizacji sieci infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczających dróg, dopuszcza się realizację tych sieci na pozostałych terenach 

wydzielonych liniami rozgraniczającymi z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej 

zabudowy oraz w sposób nieograniczający podstawowego przeznaczenia tych terenów. 

 

Rozdział 12 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 

4 ustawy  

§ 26.  

Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy, w wysokości określonej w ustaleniach szczegółowych.  
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DZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe 

§ 27.  

Dla terenów: 1-MN (o powierzchni ok. 1,37ha), 2-MN (o powierzchni ok. 1,74ha), 4-MN 

(o powierzchni ok. 1,03ha), oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się 
lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowanego. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,9, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,6; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,1; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 800m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 50%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 
10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, pokryty dachówką 
lub materiałem dachówko podobnym, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

brązu, szarości, grafitu, 

b) w dobudowanych budynkach garażowych dopuszcza się dachy płaskie; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę, szkło, beton, płytkę elewacyjną; 
14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. Teren 1-MN w całości oraz część terenów 2-MN i 4-MN, zgodnie z rysunkiem planu, 

zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska 

archeologicznego w ewidencji zabytków, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

4. W granicach terenów 1-MN, 2-MN, zgodnie z rysunkiem planu, przebiega dystrybucyjna, 

napowietrzna linia średniego napięcia 15kV wraz z pasami ochrony funkcyjnej, 

w granicach których obowiązują ustalenia zawarte w § 20 ust. 1 i 2. 

5. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 22. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: zgodnie z 

§ 24. 

7. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%.  
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§ 28.  

Dla terenu: 3-MN (o powierzchni ok. 0,41ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują 
następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się 
lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowanego. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,9, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,6; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,1; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1500m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 50%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 
10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy o kącie nachylenia 40-45 stopni, pokryty dachówką 
lub materiałem dachówko podobnym, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

brązu, szarości, grafitu, 

b) w dobudowanych budynkach garażowych dopuszcza się dachy płaskie; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę, szkło, beton, płytkę elewacyjną; 
14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. W granicach terenu, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się obiekt zabytkowy ujęty w 

ewidencji zabytków tj. budynek mieszkalny przy ul. Okopowej 2, dla którego obowiązują 
ustalenia zawarte w § 11. 

4. Teren zlokalizowany jest w części w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

historycznego układu ruralistycznego wsi, ujętej w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 13. 

5. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 22. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: zgodnie z 

§ 24. 

7. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 
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§ 29.  

Dla terenu: 5-MN (o powierzchni ok. 0,39ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują 
następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się 
lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowanego. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,9, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,6; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,1; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 600m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 50%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 
10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, pokryty dachówką 
lub materiałem dachówko podobnym, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

brązu, szarości, grafitu, 

b) w dobudowanych budynkach garażowych dopuszcza się dachy płaskie; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę, szkło, beton, płytkę elewacyjną; 
14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 22. 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: zgodnie z 

§ 24. 

5. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 30.  

Dla terenów: 6-MN (o powierzchni ok. 0,40ha), 7-MN (o powierzchni ok. 1,03ha), 8-MN (o 

powierzchni ok. 1,15ha), 9-MN (o powierzchni ok. 0,52ha), oznaczonych na rysunku planu, 

obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się 
lokalizację usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowanego. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
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1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,9, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,6; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,1; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej:  

a) dla terenu 6-MN: 800m2, 

b) dla terenów 7-MN, 8-MN, 9-MN,: 1000m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 50%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 
10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, pokryty dachówką 
lub materiałem dachówko podobnym, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

brązu, szarości, grafitu, 

b) w dobudowanych budynkach garażowych dopuszcza się dachy płaskie; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę, szkło, beton, płytkę elewacyjną; 
14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. Część terenów 7-MN, 8-MN, 9-MN, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w 

granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji 

zabytków, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

4. W granicach terenów 8-MN, 9-MN, zgodnie z rysunkiem planu, przebiega dystrybucyjna, 

napowietrzna linia średniego napięcia 15kV wraz z pasami ochrony funkcyjnej, w 

granicach których obowiązują ustalenia zawarte w § 20 ust. 1 i 2. 

5. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 22. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: zgodnie z 

§ 24. 

7. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 31.  

Dla terenu: 10-MN/U (o powierzchni ok. 1,64ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują 
następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (usługi 

nieuciążliwe). Nie ustala się proporcji pomiędzy ww. funkcjami. Dopuszcza się 
samodzielne wystąpienie jednej z ww. funkcji.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
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1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,9, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,6; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,1; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1200m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 50%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 
10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy o kącie nachylenia 40-45 stopni, pokryty dachówką 
lub materiałem dachówko podobnym, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

brązu, szarości, grafitu, 

b) w dobudowanych budynkach garażowych dopuszcza się dachy płaskie; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę, szkło, beton, płytkę elewacyjną; 
14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. W granicach terenu, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się obiekt o wartościach 

historyczno-kulturowych współtworzący klimat historycznej zabudowy, objęty ochroną 
konserwatorską tj. budynek mieszkalny przy ul. Pomorskiej 8, dla którego obowiązują 
ustalenia zawarte w §12. 

4. Teren zlokalizowany jest w części w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

historycznego układu ruralistycznego wsi, ujętej w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 13. 

5. Część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

6. W granicach terenu, zgodnie z rysunkiem planu, przebiega dystrybucyjna, napowietrzna 

linia średniego napięcia 15kV wraz z pasami ochrony funkcyjnej, w granicach których 

obowiązują ustalenia zawarte w § 20 ust. 1 i 2. 

7. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 22. 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: zgodnie z 

§ 24. 

9. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 
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§ 32.  

Dla terenu: 11-U (o powierzchni ok. 0,69ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują 
następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej. Dopuszcza się wydzielenie mieszkania 

integralnie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 30%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,9, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,6; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,1; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1500m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 50%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 
10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu: dach symetryczny 

dwuspadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, pokryty dachówką lub materiałem 

dachówko podobnym, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, brązu, szarości, 

grafitu; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę, szkło, beton, płytkę elewacyjną; 
14) lokalizacja nowych budynków: zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8 ust. 4. 

3. Część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla których 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

4. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 22. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: zgodnie z 

§ 24. 

6. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 33.  

Dla terenu: 12-P(U) (o powierzchni ok. 9,75ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują 
następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z 

dopuszczeniem usług. W granicach terenu zlokalizowana jest część Bazy Paliw nr 21 w 

Dębogórzu. Obowiązują przepisy dotyczące baz paliw oraz stacji paliw płynnych. 

Dopuszcza się lokalizację budynków produkcyjnych, magazynowych, usługowych oraz 
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składów związanych z funkcjonowaniem bazy paliw jak również nie kolidujących z jej 

funkcjonowaniem, a także infrastruktury technicznej, za wyjątkiem zbiorników do 

magazynowania paliw. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu. Należy 

zachować odległości od lasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 40%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 1,2, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,8; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,1; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 5000m2; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 20%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 
10) maksymalna wysokość zabudowy:  

a) dla budynków usługowych: 10m, 

b) dla budynków produkcyjnych i magazynowych: 12m; 

11) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy o kącie nachylenia 20-45 stopni, pokryty dachówką 
lub materiałem dachówko podobnym, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

brązu, szarości, grafitu. Dopuszcza się pokrycie dachu płytą warstwową lub blachą, 
b) dopuszcza się dachy płaskie; 

12) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, szarym lub grafitowym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę, szkło, beton, płytkę elewacyjną oraz blachę trapezową, płytę 
warstwową lub okładziny z tworzyw sztucznych. 

3. Część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

4. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 22. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: zgodnie z 

§ 24. Dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z dachów obiektów 

budowlanych w granicach terenu oznaczonego symbolem 12-P(U) oraz poza jego 

granicami, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego. 

6. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 34. 

Dla terenu: 13-P (o powierzchni ok. 37,07ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują 
następujące ustalenia: 
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1. Przeznaczenie terenu: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W granicach 

terenu zlokalizowana jest część Bazy Paliw nr 21 w Dębogórzu. Obowiązują przepisy 

dotyczące baz paliw oraz stacji paliw płynnych. Dopuszcza się lokalizację budynków 

produkcyjnych, magazynowych i składów związanych z funkcjonowaniem bazy paliw oraz 

infrastruktury technicznej, w tym zbiorników do magazynowania paliw. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nie ustala się. Należy zachować odległości od lasu, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (w tym powierzchnia zajęta pod zbiorniki paliw): 

60%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,7; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,05; 

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: w liniach 

rozgraniczających terenu; 

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 10%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 
10) maksymalna wysokość zabudowy:  

a) dla budynków produkcyjnych i magazynowych: 12m, 

b) dla pozostałych obiektów budowlanych: 30m; 

11) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu:  

a) dach symetryczny dwuspadowy o kącie nachylenia 20-45 stopni, pokryty dachówką 
lub materiałem dachówko podobnym, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, 

brązu, szarości, grafitu. Dopuszcza się pokrycie dachu płytą warstwową lub blachą, 
b) dopuszcza się dachy płaskie; 

12) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, szarym lub grafitowym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę, szkło, beton, płytkę elewacyjną oraz blachę, płytę warstwową 
lub okładziny z tworzyw sztucznych. 

3. Zgodnie z rysunkiem planu, w granicach terenu wyznaczone są strefy biologicznie czynne, 

dla których obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej i zachowanie minimum 80% 

powierzchni strefy jako powierzchni biologicznie czynnej.  

4. Część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla których 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

5. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 22. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: zgodnie z 

§ 24. Dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z dachów obiektów 

budowlanych w granicach terenu oznaczonego symbolem 13-P oraz poza jego granicami, 

zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego. 
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7. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 15%. 

§ 35. 

Dla terenów: 14-IT (o powierzchni ok. 0,48ha), 15-IT (o powierzchni ok. 0,02ha), 16-IT 

(o powierzchni ok. 0,25ha), oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej.  

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń o parametrach wynikających z ich 

specyfikacji technicznej. 

3. Teren 14-IT w całości oraz część terenu 16-IT, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane 

są w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji 

zabytków, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

4. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 22. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: zgodnie z 

§ 24. 

6. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 1%. 

§ 36. 

Dla terenu: 17-R (o powierzchni ok. 0,32ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują 
następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren rolniczy. Dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej z 

prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w tym zabudowy zagrodowej. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) forma zabudowy: wolnostojąca; 

2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;  

3) maksymalna powierzchnia zabudowy (dla działki budowlanej): 15%; 

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0,45, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,3; 

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy (dla działki budowlanej): 0; 

6) minimalna powierzchnia działki: 3000m2;  

7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej (dla działki 

budowlanej): 60%; 

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2; 

9) dopuszcza się 1 kondygnację podziemną; 
10) maksymalna wysokość zabudowy: 9m; 

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m ponad poziom terenu, 

mierzony przed głównym wejściem do budynku; 

12) geometria głównych połaci, kolorystyka i pokrycie dachu: dach symetryczny 

dwuspadowy o kącie nachylenia 30-45 stopni, pokryty dachówką lub materiałem 

dachówko podobnym, w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej, brązu, szarości, 

grafitu; 

13) materiał i kolorystyka elewacji: wykończenie elewacji tynkiem w kolorze białym, 

beżowym, écru, lub szarym. Dopuszcza się kamień, drewno lub materiał 

drewnopodobny, cegłę, szkło, beton, płytkę elewacyjną. 
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3. Zasady budowy systemów komunikacji oraz minimalna liczba miejsc postojowych: 

zgodnie z § 22. 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: zgodnie z 

§ 24. 

5. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 5%.  

§ 37. 

Dla terenów: 18-R (o powierzchni ok. 8,32ha) i 19-R (o powierzchni ok. 75,16ha), 

oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze. Obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: nie 

dotyczy. 

3. W granicach terenu 19-R, zgodnie z rysunkiem planu, przebiega strefa ochronna od 

rurociągów paliwowych, obowiązują przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne 

służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. 

4. Część terenów, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla których 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

5. W granicach terenów, zgodnie z rysunkiem planu, przebiega projektowana, kablowa linia 

wysokiego napięcia 110kV wraz z pasami ochrony funkcyjnej, w granicach których 

obowiązują ustalenia zawarte w § 20 ust. 3. 

6. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 22. 

7. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 5%.  

§ 38.  

Dla terenu: 20-ZP (o powierzchni ok. 0,37ha), oznaczonego na rysunku planu, obowiązują 
następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej. Dopuszcza się lokalizację ciągów pieszo-

rowerowych oraz obiektów i urządzeń służących do rekreacji. Obowiązuje zakaz 

lokalizacji budynków. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: nakaz 

urządzenia nie mniej niż 80% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej, z 

nasadzeniami rodzimej zieleni średniej i wysokiej. 

3. Część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

4. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 22.  

5. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 39.  

Dla terenu: 21-ZP/IT (o powierzchni ok. 0,62ha), oznaczonego na rysunku planu obowiązują 
następujące ustalenia: 
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1. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej oraz infrastruktury technicznej. Obowiązuje 

zakaz lokalizacji budynków. 

2. Wskaźniki zagospodarowania terenu: nakaz urządzenia nie mniej niż 80% powierzchni 

terenu jako powierzchni biologicznie czynnej. 

3. W granicach terenu, zgodnie z rysunkiem planu, przebiega strefa ochronna od rurociągów 

paliwowych, obowiązują przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 

transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. 

4. Część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

5. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 22. 

6. Ustala się stawkę procentową, na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 40. 

Dla terenu: 22-ZP/WR (o powierzchni ok. 0,97ha), oznaczonego na rysunku planu 

obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej oraz zbiornika retencyjnego. Obowiązuje 

zakaz lokalizacji budynków. 

2. Wskaźniki zagospodarowania terenu: nakaz urządzenia nie mniej niż 50% powierzchni 

terenu jako powierzchni biologicznie czynnej. 

3. Część terenu, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach stref ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, dla których 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

4. Zasady budowy systemów komunikacji: zgodnie z § 22.  

5. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 41. 

Dla terenów: 23-ZK (o powierzchni ok. 0,93ha), 24-ZK (o powierzchni ok. 0,36ha), 25-ZK 

(o powierzchni ok. 0,73ha), 26-ZK (o powierzchni ok. 0,43ha), 27-ZK (o powierzchni ok. 

0,57ha), 28-ZK (o powierzchni ok. 0,07ha), oznaczonych na rysunku planu, obowiązują 
następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni krajobrazowej. Obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: nie 

dotyczy. 

3. Teren 23-ZK, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w części w granicach złoża 

górniczego soli kamiennej „Mechelinki”, obowiązują przepisy z zakresu prawa górniczego 

i geologicznego. 

4. Teren 26-ZK, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w części w granicach złoża 

górniczego kruszywa naturalnego „Dębogórze”, obowiązują przepisy z zakresu prawa 

górniczego i geologicznego. 

5. W granicach terenu 23-ZK, zgodnie z rysunkiem planu, przebiega strefa ochronna od 

rurociągów paliwowych, obowiązują przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim 
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powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne 

służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. 

6. Część terenów 23-ZK, 27-ZK oraz tereny 24-ZK, 25-ZK, 26-ZK w całości, zgodnie z 

rysunkiem planu, zlokalizowane są w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych w ewidencji zabytków, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

7. Zasady budowy systemów komunikacji: nie dotyczy. 

8. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 42. 

Dla terenów: 29-ZL (o powierzchni ok. 1,68ha), 30-ZL (o powierzchni ok. 0,30ha), 31-ZL (o 

powierzchni ok. 18,19ha), 32-ZL (o powierzchni ok. 6,71ha), 33-ZL (o powierzchni ok. 

1,24ha), 34-ZL (o powierzchni ok. 0,81ha), 35-ZL (o powierzchni ok. 0,21ha), oznaczonych 

na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: lasy. Obowiązuje zakaz zabudowy. 

2. Zasady kształtowania nowej zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: nie 

dotyczy. 

3. Tereny 29-ZL, 31-ZL, zgodnie z rysunkiem planu zlokalizowane są w części w granicach 

złoża górniczego soli kamiennej „Mechelinki”, obowiązują przepisy z zakresu prawa 

górniczego i geologicznego. 

4. Teren 31-ZL, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w części w granicach złoża 

kruszywa naturalnego „Dębogórze”, obowiązują przepisy z zakresu prawa górniczego i 

geologicznego.  

5. W granicach terenów 29-ZL, 31-ZL, 32-ZL, zgodnie z rysunkiem planu, przebiega strefa 

ochronna od rurociągów paliwowych, obowiązują przepisy wykonawcze określające 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 

przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 

usytuowanie. 

6. Część terenów 29-ZL, 30-ZL, 31-ZL, 32-ZL, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane 

są w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji 

zabytków, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

7. Zasady budowy systemów komunikacji: nie dotyczy. 

8. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 43.  

Dla terenu 01-KDZ, oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej klasy zbiorczej. 

2. Szerokość w liniach rozgraniczających terenu: zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Teren, zgodnie z rysunkiem planu zlokalizowany jest w części w granicach złoża 

górniczego soli kamiennej „Mechelinki” oraz obszaru górniczego, obowiązują przepisy 

odrębne z zakresu prawa górniczego i geologicznego. 

4. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 
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§ 44.  

Dla terenów: 02-KDL, 03-KDL, 04-KDL, 05-KDL, 06-KDL, oznaczonych na rysunku 

planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych klasy lokalnej. 

2. Szerokość w liniach rozgraniczających terenu: zgodnie z rysunkiem planu. 

3. W granicach terenów 02-KDL, 03-KDL, 04-KDL, 05-KDL przebiega strefa ochronna od 

rurociągów paliwowych, obowiązują przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne 

służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. 

4. W granicach terenu 05-KDL, zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się obiekt o 

wartościach historyczno-kulturowych współtworzący klimat historycznej zabudowy, 

objęty ochroną konserwatorską tj. krzyż przydrożny w rejonie skrzyżowania ulic 

Pomorskiej i Okopowej, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w §12. 

5. Teren 05-KDL, zlokalizowany jest w części w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

historycznego układu ruralistycznego wsi, ujętej w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 13. 

6. Część terenów 02-KDL, 03-KDL, 04-KDL, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowane są 
w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji 

zabytków, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

7. W granicach terenu 04-KDL, zgodnie z rysunkiem planu, przebiega projektowana, 

kablowa linia wysokiego napięcia 110kV wraz z pasami ochrony funkcyjnej, w granicach 

których obowiązują ustalenia zawarte w § 20 ust. 3. 

8. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 45.  

Dla terenów: 07-KDD, 08-KDD, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują następujące 

ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. 

2. Szerokość w liniach rozgraniczających terenu: zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Teren 08-KDD, zlokalizowany jest w części w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

historycznego układu ruralistycznego wsi, ujętej w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 13. 

4. Część terenu 08-KDD, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowana jest w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

5. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

§ 46.  

Dla terenów: 09-KDW, 010-KDW, 011-KDW, 012-KDW, oznaczonych na rysunku planu, 

obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych. 

2. Szerokość w liniach rozgraniczających terenu: zgodnie z rysunkiem planu. 
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3. Część terenów 09-KDW, 011-KDW oraz teren 010-KDW w całości, zgodnie z rysunkiem 

planu, zlokalizowane są w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych w ewidencji zabytków, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

4. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 5%. 

§ 47.  

Dla terenu 013-KDX, oznaczonego na rysunku planu, obowiązują następujące ustalenia: 

1. Przeznaczenie terenu: tereny ciągów pieszych. 

2. Szerokość w liniach rozgraniczających terenu: zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Teren 013-KDX, zgodnie z rysunkiem planu, zlokalizowany jest w granicach strefy 

ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego w ewidencji zabytków, dla której 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14. 

4. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy, w wysokości 0%. 

DZIAŁ IV 

Ustalenia końcowe 

§ 48. 

Na podstawie decyzji nr GZ.tr.602.33.2020 z dnia 26 czerwca 2020r. Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, na cele nierolnicze przeznacza się 4,7129 ha gruntów rolnych klas III, 

oznaczonych na rysunku planu. 

§ 49. 

1. Na podstawie decyzji nr WBG-OGR.404.79.2019.AS, z dnia 15 stycznia 2020r. na cele 

nieleśne przeznacza się 0,4494 ha gruntów leśnych stanowiących lasy prywatne, 

oznaczonych na rysunku planu. 

2. Na podstawie decyzji nr DL-NL4130.23.2020.KB(AB), z dnia 01.10.2020r. na cele 

nieleśne przeznacza się 17,3439 ha gruntów leśnych stanowiących lasy Skarbu Państwa, 

oznaczonych na rysunku planu. 

§ 50. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§ 51. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 

                               

…………………………………………………
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr LII/377/2021 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 15 kwietnia 2021 roku  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obrębu Dębogórze gm. Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: 

Okopowej i Pomorskiej 

 

Podstawą prawną do sporządzenia niniejszego uzasadnienia jest art. 15 ust. 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), 

zwanej dalej „upizp”. 

 Obszar objęty planem jest zlokalizowany w granicach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Dębogórze w gminie Kosakowo uchwalonego 

Uchwałą nr XV/112/2007 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007 roku. 

Zgodnie z ustaleniami tego planu, przedmiotowy obszar przeznaczony jest pod funkcje: 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny obsługi produkcji w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych oraz tereny rolnicze.    

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kosakowo uchwalonym Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 28 marca 

2019 roku przedmiotowy obszar zlokalizowany jest na terenach o dominującej funkcji 

mieszkaniowej – zabudowa jednorodzinna, terenach mieszkaniowych i usługowych, terenach 

przemysłowych, produkcyjnych, składowych i magazynowych, terenach łąk, upraw rolnych 

oraz terenach zielonych - lasy i parki leśne. Ustalenia planu nie są zatem sprzeczne z 

ustaleniami obowiązującego Studium.  

Celem sporządzenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania jest 

określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, zarówno dla Bazy Paliw jak i 

terenów przyległych. Plan ma również za zadanie ustalić przebieg drogi łączącej wieś 
Dębogórze z drogą wojewódzką nr 100 oraz wprowadzić rozwiązania komunikacyjne 

związane z budową ul. Chmielnej przy skrzyżowaniu z ul. Pomorską, jak również 
uporządkować i uzupełnić strukturę urbanistyczną w zakresie zagospodarowania terenów pod 

rozwój funkcji mieszkaniowej i usługowej.  

Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obrębu Dębogórze gm. Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: Okopowej 

i Pomorskiej prowadzona była na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) art. 20 

upizp oraz w związku z Uchwałą Nr V/14/2018 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 20 grudnia 

2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obrębu Dębogórze gm. Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: 

Okopowej i Pomorskiej. 

Z uwagi na poszerzenie terenów komunikacyjnych oraz przeznaczenie części terenu pod 

zabudowę mieszkaniową oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

konieczne było wystąpienie o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 

nieleśne oraz gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze. W toku prowadzonej procedury 

sporządzenia planu uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia 4,7129 ha gruntów rolnych klas 
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III (oznaczonych na rysunku planu) na cele nierolnicze, na podstawie decyzji nr 

GZ.tr.602.33.2020 z dnia 26 czerwca 2020r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uzyskano 

zgodę na przeznaczenie 0,4494 ha prywatnych gruntów leśnych (oznaczonych na rysunku 

planu) na cele nieleśne, na podstawie decyzji nr WBG-OGR.404.79.2019.AS, z dnia 15 

stycznia 2020r. Marszałka Województwa Pomorskiego. Uzyskano także zgodę na 

przeznaczenie państwowych gruntów leśnych (oznaczonych na rysunku planu) na cele 

nieleśne, na podstawie decyzji nr DL-NL4130.23.2020.KB(AB), z dnia 01.10.2020r. 

Projekt planu został pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony zgodnie z art. 17 pkt 6 

upizp. Projekt planu został po raz pierwszy wyłożony do publicznego wglądu, w dniach od 

23.09.2020r. do 23.10.2020r. Dyskusja publiczna odbyła się w dniu 08.10.2020r. na godz. 

16.00. Uwagi do projektu planu można było składać do dnia 06.11.2020r. W ustalonym 

terminie do planu wpłynęło osiem uwag. Część z nich Wójt postanowił uwzględnić. W 

wyniku uwzględnienia uwag konieczne było ponowienie wyłożenia. 

Projekt został po raz drugi wyłożony do publicznego wglądu, w dniach od 16.11.2020r. 

do 14.12.2020r. Dyskusja publiczna odbyła się w dniu 03.12.2020r. o godz. 16.00. Uwagi do 

projektu planu można było składać do dnia 30.12.2020r. W ustalonym terminie do planu 

wpłynęło dziewięć uwag. Część z nich Wójt postanowił uwzględnić. W wyniku 

uwzględnienia uwag konieczne było ponowienie wyłożenia.  

Projekt został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci w dniach 01.02.2021r. – 

26.02.2021r. Dyskusja publiczna odbyła się w dniu 18.02.2021r. godz. 15.00. W celu 

zapewnienia możliwości bezpiecznego udziału w dyskusji publicznej, w okresie wyłożenia 

projektów planów do publicznego wglądu, w przypadku zgłoszenia większej liczby osób 

chętnych do udziału w dyskusji, wyznaczono termin dodatkowy dyskusji na dzień 

19.02.2021r., godz.15.00, jednakże nie było potrzeby jej realizacji. Uwagi do projektu planu 

można było składać do dnia 12.03.2021r. W ustalonym terminie do planu wpłynęło pięć 
uwag. Trzy z nich Wójt postanowił uwzględnić. W wyniku uwzględnienia uwag nie było 

konieczne ponowne wyłożenie planu do publicznego wglądu. 

Zakres sporządzanego miejscowego planu odpowiada problematyce wyszczególnionej w 

art. 15 ust. 2 i 3 upizp. Treść merytoryczna uwzględnia wymogi obowiązujących przepisów, 

zamierzenia inwestycyjne względem terenu objętego planem, ale również wnioski składane w 

toku prowadzonej procedury planistycznej.  

Ustalenia miejscowego planu uwzględniają wymogi wynikające z art. 1 ust 2 pkt. 1-5 

upizp poprzez ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu (§8 – 10 planu). 

Ponadto, wpływ ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska został poddany 

ocenie w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej w toku trwania procedury 

planistycznej. Zapisy planu zostały także poddane ocenie m.in. pod względem wpływu na 

zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Poszczególne ustalenia planu, jak i prognoza oddziaływania 

na środowisko zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska w Gdańsku oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pucku.  

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 6 upizp plan uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni i 

zróżnicowanie wartości nieruchomości, czego odzwierciedleniem jest ustalenie w planie 

stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości. Dla terenów należących do gminy 

oraz dla terenów których przeznaczenie uwzględnia użytkowanie przez ogół społeczeństwa 

ustalono stawkę 0%. 
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Przy ustalaniu funkcji terenu, a także parametrów zabudowy brano pod uwagę prawo 

własności zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 upizp. Nowe tereny inwestycyjne znajdują się głównie 

pod władaniem prywatnym. Ponadto, przy pracy projektowej brano pod uwagę wnioski osób 

prywatnych.  

W celu weryfikacji wpływu ustaleń planu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 

państwa (art. 1 ust. 2 pkt 8 upizp), plan został uzgodniony z właściwymi organami 

wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa Państwa, zgodnie z art. 17 pkt. 6 lit. b.  

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 9 upizp w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

należy uwzględnić potrzeby interesu publicznego. Ustalenia planu nie będą miały 

negatywnego wpływu na interes publiczny. 

W §23 oraz §24 planu zawarte są ustalenia dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej. Zapisy planu regulują kwestię zabezpieczenia ludności 

w wodę, energię elektryczną, energię cieplną, gaz, łącza telefoniczne. Ustalenia dotyczą 
również kwestii odprowadzenia ścieków sanitarnych, technologicznych oraz wód opadowych 

i roztopowych. Wypełniają one wymogi zawarte w art. 1 ust. 2 pkt 10 i 13 upizp.  

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 i 12 upizp procedura sporządzenia planu była 

przeprowadzona w sposób jawny i przejrzysty z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej. Udział społeczeństwa był zapewniany w zakresie wynikającym z 

obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

Przy ustalaniu przeznaczenia terenu i zasad jego zagospodarowania wzięto pod uwagę 
dotychczasowe jego przeznaczenie, uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne, interes 

publiczny i prywatny, a także wnioski zebrane w toku prowadzonej procedury planistycznej.  

Przedmiotowa uchwała jest zgodna z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust 1 

upizp, przyjętej Uchwałą Nr XVIII/130/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 29 sierpnia 

2019r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kosakowo.  

Uchwalenie przedmiotowego planu uznaje się za korzystne dla gminy. Głównym 

składnikiem dochodu gminy z tytułu miejscowego planu będą wpływy z podatku od 

prowadzonej działalności gospodarczej, a także podatku od nieruchomości. Oceniając wpływ 

niniejszego planu na finanse publiczne, w tym budżet gminy należy podkreślić, że koszty 

związane z realizacją jego ustaleń będą relatywnie niskie w stosunku do korzyści, jakie będą 
wynikały z realizacji jego ustaleń.  
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4. Przeznaczenie terenu

  1. Oznaczenia ogólne

granica obszaru objętego planem

3. Oznaczenia określające warunki, zasady i standardy kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu

symbol cyfrowy - numer terenu
symbol literowy - przeznaczenie terenu

I. OZNACZENIA OGÓLNE, BĘDĄCE USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCYMI PLANU:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

proponowane linie podziału działek

1-MN

nieprzekraczalne linie zabudowy

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

II. OZNACZENIA INFORMACYJNE, NIEBĘDĄCE USTALENIAMI
OBOWIĄZUJĄCYMI PLANU:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBRĘBU DĘBOGÓRZE GM.
KOSAKOWO W REJONIE BAZY PALIW NR 21 ORAZ W REJONIE ULIC: OKOPOWEJ I POMORSKIEJ

tereny infrastruktury technicznej
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lasyZL
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planowana stacja transformatorowa 110/15 kV - GZP
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4. Przeznaczenie terenu

  1. Oznaczenia ogólne

granica obszaru objętego planem

3. Oznaczenia określające warunki, zasady i standardy kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu

symbol cyfrowy - numer terenu
symbol literowy - przeznaczenie terenu

I. OZNACZENIA OGÓLNE, BĘDĄCE USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCYMI PLANU:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

proponowane linie podziału działek

1-MN

nieprzekraczalne linie zabudowy

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

II. OZNACZENIA INFORMACYJNE, NIEBĘDĄCE USTALENIAMI
OBOWIĄZUJĄCYMI PLANU:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBRĘBU DĘBOGÓRZE GM.
KOSAKOWO W REJONIE BAZY PALIW NR 21 ORAZ W REJONIE ULIC: OKOPOWEJ I POMORSKIEJ

tereny infrastruktury technicznej

teren zieleni urządzonej

teren zieleni urządzonej oraz infrastruktury technicznej

MN

P

IT

ZP

teren zieleni urządzonej oraz zbiornika retencyjnego

tereny zieleni krajobrazowejZK

lasyZL

tereny rolniczeR

teren drogi publicznej klasy zbiorczejKDZ

tereny dróg publicznych klasy lokalnejKDL

tereny dróg publicznych klasy dojazdowejKDD

tereny dróg wewnętrznychKDW

teren ciągu pieszegoKDX

2. Oznaczenia określające zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej

granice stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych
w ewidencji zabytków

obiekt zabytkowy ujęty w ewidencji zabytków

przebieg dystrybucyjnych, napowietrznych linii elektroenergetycznych
SN 15kV wraz z pasami ochrony funkcyjnej

MN/U

ZP/IT

ZP/WR

granica strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu
ruralistycznego wsi, ujętej w ewidencji zabytków

granica strefy bezpieczeństwa od rurociągów paliwowych

granice obszarów górniczych

granice złóż górniczych

grunty rolne klasy III, które uzyskały zgodę na zmianę przeznaczenia
na cele nierolnicze
grunty leśne, które uzyskały zgodę na zmianę przeznaczenia
na cele nieleśne

teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
z dopuszczeniem usług

P(U)

drogi projektowane poza granicami planu

strefa biologicznie czynna

obiekty o wartościach historyczno-kulturowych współtworzące klimat
historycznej zabudowy, objęte ochroną konserwatorską

przebieg rurociągów paliwowych

przebieg projektowanej, kablowej linii elektroenergetycznej WN 110kV
wraz z pasami ochrony funkcyjnej

23-ZK

14-IT

24-ZK

25-ZK

26-ZK

31-ZL

29-ZL

27-ZK

28-ZK

droga publiczna wojewódzka - ul. Rumska01-KDZ

02-KDL

12-P(U)

32-ZL
13-P
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr LII/377/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 15 kwietnia 2021 roku  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego  

do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obrębu Dębogórze gm. Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: 

Okopowej i Pomorskiej 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) po zapoznaniu się z listą 

nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dębogórze gm. Kosakowo w rejonie Bazy 

Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: Okopowej i Pomorskiej, Rada Gminy Kosakowo postanawia 

rozpatrzeć uwagi w niżej opisany sposób.  

I wyłożenie do publicznego wglądu 

W ramach pierwszego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obrębu Dębogórze gm. Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w 

rejonie ulic: Okopowej i Pomorskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które 

miało miejsce w terminie od 23.09.2020r. do 23.10.2020r., na piśmie, w ustalonym terminie tj. 

do dnia 06.11.2020r. wniesionych zostało 8 uwag. Wójt Gminy Kosakowo postanowił w pełni 

uwzględnić 2 uwagi, 4 uwzględnić w części, a pozostałe odrzucić.  

 

1. Treść uwagi: zmiana przebiegu drogi wewnętrznej 013-KDW, tak aby można było wytyczyć 

cztery samodzielne działki na terenie 6-MN. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: W związku z uwzględnieniem uwagi nr 3, na przedmiotowym terenie powstanie 

możliwość wydzielenia czterech działek budowlanych, bez potrzeby zmiany przebiegu drogi 

wewnętrznej 013-KDW. Z uwagi na powyższe, postanowiono zachować drogę 013-KDW w 

dotychczasowym przebiegu. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

2. Treść uwagi: wykreślenie zakazu zabudowy kubaturowej na terenach 18-R i 19-R i w jego 

miejsce wprowadzenie zapisu o dopuszczalności zabudowy siedliskowej, zagrodowej i 

zabudowy na cele związane z produkcją rolną, a także ustalenie dla ww. zabudowy zasad 

kształtowania zabudowy. Zapis jest sprzeczny z postanowieniami obowiązującego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo, które takiego 

zakazu nie przewiduje. Na terenie 17-R dopuszczono zabudowę kubaturową. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona.  

Uzasadnienie: grunty zlokalizowane na terenach oznaczonych symbolem 18-R oraz 19-R, 

zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego Gminy Kosakowo, przyjętym Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo, 

z dnia 28 marca 2019 roku, stanowią tereny łąk i upraw rolnych. Tereny te posiadają znaczną 

powierzchnię (ponad 8ha w przypadku terenu 18 R i ponad 75ha w przypadku terenu 19-R). 

Tereny te nie są uzbrojone w sieci infrastruktury technicznej. Stanowią otwartą i mocno 

zróżnicowaną hipsometrycznie przestrzeń, która wraz z otaczającymi lasami dominuje nad 

zwartym obszarem wsi tworzy krajobraz Dębogórza i podkreślając odrębność tej miejscowości 

od sąsiedniego Kosakowa. Poza tym teren 19-R graniczy z terenem Bazy Paliw, co również 

wpływa na możliwości rozwoju zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi. Biorąc powyższe pod 

uwagę należy uznać, że wnioskowane tereny nie są predysponowane pod żaden rodzaj 

zabudowy, w tym pod zabudowę siedliskową. Zgodnie z „Analizą zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy Kosakowo oraz oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących w granicach gminy Kosakowo (2016 - 2019r.)”, przyjętą 

Uchwałą nr XVIII/130/2019, z dnia 29 sierpnia 2019r. w Gminie istnieje spora nadpodaż 

terenów budowlanych. W związku z powyższym, pod zabudowę nie powinno się przeznaczać 

kolejnych gruntów rolnych. Oczywiście zalecenie to różni się w zależności od obrębu i popytu 

na nową zabudowę. Niski stopień zagospodarowania działek zlokalizowanych m. in. w 

granicach omawianego planu jest dowodem na to, że pod zabudowę nie powinny być 

przeznaczane kolejne grunty rolne. Plan nie wyklucza na tym terenie działalności rolniczej, 

wyklucza jedynie zabudowę, która powinna być realizowana na terenach o bardziej 

korzystnych warunkach. Zabudowa kubaturowa na terenie 17-R została dopuszczona 

wyłącznie z uwagi na zapisy obowiązującego planu miejscowego (Uchwała nr XV/112/2007 

Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007 roku), który zezwalał na lokalizację zabudowy 

na tym terenie. Nadto, zarówno lokalizacja jak i powierzchnia, predestynują ten teren do 

zabudowy. Jego wartość dla rolnictwa jest mniejsza niż wnioskowanych terenów.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

3. Treść uwagi: doprecyzowanie, jakiemu celowi ma służyć projektowana kablowa linia 

wysokiego napięcia, wskazanie oddziaływania linii wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

poszczególne tereny, wskazanie jakie ograniczenia będą wynikały z eksploatacji 

przedmiotowej linii dla poszczególnych terenów, wskazanie szerokości pasa ochrony 

funkcyjnej. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona w zakresie 

doprecyzowania celu, potrzeby oraz ograniczeń wynikających z realizacji kablowej linii 

wysokiego napięcia. 

Uzasadnienie: Planowana budowa kablowej linii WN uwarunkowana jest systematycznym 

wzrostem liczby mieszkańców i ciągłym rozwojem zabudowy w gminie Kosakowo. Większa 

liczba terenów zabudowanych w gminie wymaga zabezpieczenia zapotrzebowania w energię 

elektroenergetyczną oraz zapewnienia mieszkańcom dostępu do niezbędnych sieci 

infrastruktury technicznej. Na dzień dzisiejszy operator nie ma sprecyzowanych planów 

dotyczących realizacji tej linii. Niemniej jednak możliwość jej realizacji została zabezpieczona 

w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kosakowo, przyjętym Uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 28 marca 

2019r. Projekt planu został przesłany do zaopiniowania z Energa Operator. Pismem nr EOP-
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3MMR-000551-2019 z dnia 14.11.2019r. Energa Operator podtrzymał stanowisko w sprawie 

projektowanego przebiegu tej linii. W projekcie planu wyraźnie zaznaczono jednak, że jeżeli 

miałoby kiedykolwiek dojść do realizacji tego odcinka linii WN110kV, to musi być on 

zrealizowany w formie linii kablowej, a nie napowietrznej. Taka forma pozwala znacznie 

ograniczyć szerokość pasa ochrony funkcyjnej, w granicach którego należy uwzględnić 

ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, wynikające z przebiegu danej linii, 

zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku, przepisami regulującymi poziom dopuszczalnych stężeń 

i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz ogólnymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

4. Treść uwagi: doprecyzowanie granic i sposobu ochrony terenów podlegających szczególnej 

ochronie na podstawie odrębnych przepisów, tj. złoża soli kamiennej „Mechelinki” oraz złoża 

górniczego kruszywa naturalnego „Dębogórze”. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona w zakresie 

doprecyzowania sposobu ochrony terenów złoża soli kamiennej „Mechelinki” oraz złoża 

górniczego kruszywa naturalnego „Dębogórze”. 

Uzasadnienie: Sposób ochrony terenów podlegających szczególnej ochronie na podstawie 

odrębnych przepisów, tj. złoża soli kamiennej „Mechelinki” oraz złoża górniczego kruszywa 

naturalnego „Dębogórze” jest określony w obowiązujących przepisach odrębnych z zakresu 

prawa geologicznego i górniczego. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

5. Treść uwagi: doprecyzowanie granic i sposobu ochrony terenów podlegających szczególnej 

ochronie na podstawie odrębnych przepisów, tj. złoża soli kamiennej „Mechelinki” oraz złoża 

górniczego kruszywa naturalnego „Dębogórze”. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona w zakresie 

doprecyzowania sposobu ochrony terenów złoża soli kamiennej „Mechelinki” oraz złoża 

górniczego kruszywa naturalnego „Dębogórze”. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 4. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

6. Treść uwagi: doprecyzowanie, jakiemu celowi ma służyć projektowana, kablowa linia 

wysokiego napięcia, wskazanie oddziaływania linii wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

poszczególne tereny, wskazanie jakie ograniczenia będą wynikały z eksploatacji 

przedmiotowej linii dla poszczególnych terenów, wskazanie szerokości pasa ochrony 

funkcyjnej. Przepisy par. 24 ust. 2 nie przewidują budowy nowych linii wysokiego napięcia  

w zakresie rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona w zakresie 

doprecyzowania celu, potrzeby oraz ograniczeń wynikających z realizacji kablowej linii 

wysokiego napięcia. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 3. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona.  
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II wyłożenie do publicznego wglądu 

W ramach drugiego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obrębu Dębogórze gm. Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: 

Okopowej i Pomorskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które miało miejsce  

w terminie od dnia 16.11.2020 do 14.12.2020r. na piśmie, w ustalonym terminie tj. do dnia 

30.12.2020r., wniesionych zostało 9 uwag. Wójt Gminy Kosakowo postanowił uwzględnić 

cztery z nich, a pozostałe odrzucić.  

1. Treść uwagi: Doprecyzowanie ustalenia § 10 pkt 7) o treści: „zagospodarowanie 

powierzchni działki budowlanej w sposób zabezpieczający sąsiednie nieruchomości oraz drogi 

przed spływem wód opadowych i roztopowych” poprzez wyłączenie z konieczności stosowania 

zapisu na terenach 12-P(U) oraz 13-P, z uwagi na fakt funkcjonowania w ich granicach 

oczyszczalni wód opadowo-roztopowych.  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Ustalenie planu zawarte w § 10 pkt 7) jest zgodne z art. 234 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), który brzmi 

następująco: właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może 

odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie. Należy zwrócić uwagę, że 

przepis ten dotyczy wszystkich wód, a nie tylko wód nieoczyszczonych. Posiadanie  

w granicach nieruchomości oczyszczalni wód opadowo – roztopowych, nie zwalania 

właściciela z obowiązku zastosowania się do wyżej cytowanego przepisu.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

2. Treść uwagi: Doprecyzowanie ustalenia § 24 ust. 6 o treści: „w zakresie odprowadzenia 

ścieków sanitarnych ustala się nakaz odprowadzenia ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji 

sanitarnej. Nakaz ten nie dotyczy działek z istniejącymi przydomowymi oczyszczalniami 

ścieków. Obowiązuje odprowadzenie ścieków przemysłowych zgodnie z przepisami 

odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego” poprzez wyłączenie  

z konieczności stosowania zapisu na terenach 12-P(U) oraz 13-P, z uwagi na fakt 

funkcjonowania w ich granicach oczyszczalni wód opadowo-roztopowych. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Przedmiotowe ustalenie dotyczy odprowadzania ścieków sanitarnych, a nie jak 

wskazano w uzasadnieniu do uwagi, wód opadowo-roztopowych. W związku z powyższym nie 

ma uzasadnienia dla uwzględnienia uwagi. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

3. Treść uwagi: Doprecyzowanie ustalenia § 24 ust. 7 pkt 2 o treści: „W zakresie 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się: […] 2) wody opadowe i roztopowe 

z dachów obiektów budowlanych należy zagospodarować w granicach działki”, poprzez 

wyłączenie z konieczności stosowania zapisu na terenach 12-P(U) oraz 13-P, z uwagi na fakt 

funkcjonowania w ich granicach oczyszczalni wód opadowo-roztopowych. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: jak w uwadze nr 5.  Ustalenie zostało doprecyzowane w następujący sposób: 

„W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się: […] 2) wody opadowe 

i roztopowe z dachów obiektów budowlanych należy zagospodarować w granicach działki,  

o ile z ustaleń szczegółowych nie wynika inaczej”. W ustaleniach szczegółowych dla terenów 

12-P(U) i 13-P zostało dopuszczone odprowadzenie wód opadowych i roztopowych  

w granicach terenów 12-P(U) i 13-P.    

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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4. Treść uwagi: Zmiana ustalenia § 10 pkt 8 o treści: „realizacja ustaleń planu nie może 

prowadzić do pogorszenia istniejącego stanu czystości powietrza zarówno na obszarze objętym 

planem, jak i na terenach sąsiednich” na „realizacja ustaleń planu nie może prowadzić do 

przekroczenia standardów stanu czystości powietrza, właściwych pod kątem przeznaczenia 

terenów zarówno na obszarze objętym planem, jak i na terenach sąsiednich”. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia powietrza nie są uzależnione od 

przeznaczenia danego terenu czy rodzaju prowadzonej na tym terenie działalności. Ustalenie 

wprowadzone do planu oznacza, że żadna inwestycja realizowana w jego granicach nie może 

negatywnie wpływać na stan czystości powietrza.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

5. Treść uwagi: Dopuszczenie lokalizacji zbiorników do magazynowania paliw na terenie 12-

P(U).  

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Obszar, na którym obecnie funkcjonuje Baza Paliw został celowo podzielony 

na 2 obszary funkcjonalne tj. obszar, na którym istnieją zbiorniki do magazynowania paliw 

oznaczony symbolem 13-P i który może być do tego celu wykorzystany oraz pozostały obszar 

przeznaczony pod funkcję magazynowo – usługową z zapleczem biurowym, w granicach 

którego zlokalizowany jest obecnie także budynek mieszkalny.   

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

 

III wyłożenie do publicznego wglądu 

W ramach trzeciego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obrębu Dębogórze gm. Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: 

Okopowej i Pomorskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które miało miejsce  

w terminie od dnia od 01.02.2021r. do 26.02.2021r., na piśmie, w ustalonym terminie tj. do 

dnia 12.03.2021r., wniesionych zostało 5 uwag. Wójt Gminy Kosakowo postanowił uwzględnić 

trzy z nich, a dwie odrzucić.  

1. Treść uwagi: Wprowadzenie do projektu planu ustalenia następującej treści: w przypadku 

realizacji inwestycji na terenie strefy bezpieczeństwa wymagać to będzie uzgodnienia  

z służbami PERN S.A.”. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

Uzasadnienie: Plan zagospodarowania przestrzennego musi w sposób jednoznaczny określać 

zasady i warunki zagospodarowania i zabudowy poszczególnych terenów. Uzależnianie 

sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu od uzgodnienia z innym organem lub 

późniejszych decyzji tego organu jest niezgodne z prawem i kwalifikuje się do rozstrzygnięcia 

nadzorczego wojewody. Warunki i zasady zagospodarowania strefy bezpieczeństwa reguluje 

rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 

transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.   Ponadto, należy zauważyć, 

że najbliższe sąsiedztwo Bazy Paliw stanowią tereny rolnicze oraz lasy, na których zgodnie z 

ustaleniami planu przewiduje się zakaz realizacji zabudowy kubaturowej. 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

2. Treść uwagi: Ustalenie minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie 

czynnej dla całego terenu funkcjonalnego 13-P (a nie działki budowlanej) na poziomie 10%. 

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 
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Uzasadnienie: Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) minimalny udział 

procentowy powierzchni biologicznie czynnej należy określić w stosunku do działki 

budowlanej. Zgodnie z definicją zawartą w przywołanej ustawie poprzez działkę budowlaną 

należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy 

geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 

technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych 

przepisów i aktów prawa miejscowego. Oznacza to, że cały teren 13-UP może stanowić działkę 

budowlaną i wówczas parametr wskazany w planie będzie można odnieść do całego terenu.  

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kosakowo: uwaga nieuwzględniona. 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17027058_art(2)_1?pit=2021-03-19


Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr LII/377/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 15 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obrębu Dębogórze gm. Kosakowo w rejonie Bazy Paliw Nr 21 oraz w rejonie ulic: 

Okopowej i Pomorskiej 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania. 

 

SPOSOBY REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ DLA TERENU OBJĘTEGO PLANEM 

 

1. Obszar objęty planem jest zlokalizowany w granicach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Dębogórze w gminie Kosakowo uchwalonego 

Uchwałą nr XV/112/2007 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007 roku. Zgodnie 

z ustaleniami tego planu, przedmiotowy obszar przeznaczony jest pod funkcje: tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny obsługi produkcji w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych oraz tereny rolnicze.    

W granicach objętych planem występuje sieć elektroenergetyczna, wodociągowo-

kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna. W związku z powyższym w większości przypadków 

nie wystąpi w ogóle, lub wystąpi tylko w niewielkim zakresie, konieczność rozbudowy sieci 

infrastruktury technicznej w związku z uchwaleniem planu.  

Na terenie objętym planem przewiduje się przebudowę drogi publicznej 02-KDL. Teren 

przeznaczony w projekcie planu do zagospodarowania powinien być dopuszczony do 

zainwestowania sukcesywnie wraz z terenami sąsiadującymi, umożliwiając spójne 

przygotowanie poszczególnych terenów w zakresie obsługi komunikacyjnej i 

infrastrukturalnej. Oznacza to: 

a) dzielenie obszarów rozwojowych na fragmenty pozwalające na skoordynowany rozwój 

zabudowy i wykonanie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

b) wyznaczanie terenów do zainwestowania winno być oparte o ocenę dostępności do 

infrastruktury i obsługi komunikacyjnej, zaczynając od terenów już uzbrojonych, 

następnie przeznaczając do zainwestowania tereny w bezpośrednim sąsiedztwie 

uzbrojonych obszarów istniejącej zabudowy, w dalszej kolejności tereny w sąsiedztwie 

dróg i terenów już zabudowanych, do których doprowadzenie infrastruktury jest 

możliwe w przewidywanej perspektywie zagospodarowania przedmiotowego terenu, 

c) terminy dopuszczania terenów do zainwestowania powinny być zgodne z etapowaniem 

rozwoju infrastruktury technicznej i możliwościami budżetowymi właściwych organów 

administracji publicznej, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

2. Zaleca się bieżące koordynowanie realizacji programów modernizacji i rozbudowy 

infrastruktury technicznej. 



3. Zaleca się stosowanie zasady realizacji przedsięwzięć kompleksowych, łączących 

wykonawstwo robót drogowych oraz urządzeń technicznych związanych z drogą z innymi 

branżami infrastruktury technicznej, co pozwala uzyskać oszczędności na części wspólnej 

robót oraz rozwiązać problem kolizji technicznych. Podejmując decyzje o budowie 

infrastruktury, trzeba się jednak kierować rachunkiem ekonomicznym i uruchamiać takie 

programy, które zapewniają uzyskiwanie określonego potencjału infrastruktury przy 

możliwie najniższych nakładach jednostkowych. Chodzi o wybór takich rozwiązań i 

programów budowy, udoskonaleń lub rozbudowy infrastruktury, które dają gwarancje 

możliwie szybkiej realizacji całego zamierzenia i stworzenie korzystnej sytuacji 

lokalizacyjnej. 

 

ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

Źródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury mogą stanowić: środki pochodzące z 

budżetu Gminy (środki własne), środki pomocowe, partycypacja inwestorów w kosztach 

budowy. Będzie to realizowane za pomocą montaży finansowych, ogólnie przyjętej metody 

konstruowania budżetu projektów. 

Programy realizujące poszczególne cele powinny zostać podzielone na projekty realizujące 

zamknięte zadania, w ramach których jednoznacznie można skalkulować koszty oraz ściśle 

zdefiniować efekty na poszczególnych etapach realizacji. Dla tak skonstruowanych projektów 

można ubiegać się dofinansowanie ze środków pomocowych (UE, Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska, Ekofunduszu). 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (w tym dla terenu objętego 

planem miejscowym): 

I. Opracowanie wieloletniego planu finansowego zapewniającego realizację inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, stanowiącego podstawę konstruowania budżetów 

rocznych. 

II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi i prywatnymi umów na 

współfinansowanie zapisanych w wieloletnim planie finansowym przedsięwzięć 

będących podstawą budowy montaży finansowych niezbędnych do realizacji 

inwestycji. 

III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, w takim stopniu, aby gmina 

posiadała udział własny niezbędny do ubiegania się ośrodki pomocowe. 

IV. Wsparcie finansów gminy środkami zewnętrznymi (kredytami, pożyczkami, dotacjami, 

emisją obligacji), w celu zapewnienia środków na szczególnie kosztowne w realizacji 

projekty, np. w zakresie infrastruktury technicznej i drogownictwa. 

Zasady prowadzenia polityki finansowej: 

I. Konstruowanie rocznych budżetów powinno odbywać się w kontekście wieloletniej 

polityki finansowej gminy, nastawionej na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej. 

II. Źródła finansowe związane z korzyściami opracowanego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego powinny być przeznaczone na rozwój przestrzenny i 

infrastrukturalny. 



Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr LII/377/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 15 kwietnia 2021 roku 

 

Rada Gminy Kosakowo na podstawie art. 67a ust. 3 i 5, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) 

przygotowała dane przestrzenne dla planu, które stanowią załącznik w postaci cyfrowej do 

uchwały. 


