
  

 

 

Uchwała Nr LIII/384/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 kwietnia 2021 roku 

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 

Pierwoszyno, gmina Kosakowo 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz zgodnie z uchwałą Nr XI/76/2019 

Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pierwoszyno, gmina 

Kosakowo, Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

Rozdział 1  

Przedmiot i zakres opracowania 

§ 1. Po stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo, uchwala się miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pierwoszyno, gmina Kosakowo, zwany dalej 

planem. 

§ 2.  Zakres opracowania i przedmiot planu: 

1)  granice terenu objętego planem określa załącznik do uchwały Nr XI/76/2019 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pierwoszyno; 

2)  przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczeń i zasad zagospodarowania terenów; 

3)  łączna powierzchnia obszaru objętego planem wynosi ok. 140 ha.  

§ 3. Załączniki do uchwały stanowią: 

1)  integralnie związany z uchwałą rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kosakowo, stanowiący załącznik nr 1; 

2)  rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2; 

3)  rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiące 

załącznik nr 3. 

4)  dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ustawy z dnia 27 marca 200 3r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załącznik nr 4. 

 

Rozdział 2  

Zasady konstrukcji ustaleń planu 

§ 4. Ustalenia planu miejscowego sformułowano w formie: 

1)  ustaleń ogólnych obowiązujących na całym obszarze planu, 

2)  ustaleń szczegółowych obowiązujących dla wyznaczonych w planie terenów, 

3)  ustaleń końcowych. 



  

§ 5. Zasady dotyczące ustaleń szczegółowych. 

1)   ustalenia szczegółowe sformułowano w formie kart terenów przyporządkowanych do terenów, 

na które podzielony został obszar planu; każda karta terenu wyróżniona jest symbolem terenu 

tożsamym z oznaczeniem na rysunku planu, 

2)  symbole wydzielonych w planie terenów składają się z: 

a)  kolejnego numeru terenu;  

b)  symbolu literowego oznaczającego przeznaczenie terenu według definicji określonej w karcie 

terenu. 

§ 6. Oznaczenia na rysunku planu: 

1)  ustalenia: 

a)  granica obszaru objętego planem, 

b)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, 

c)  nieprzekraczalne linie zabudowy, 

d)  przeznaczenie terenów - oznaczenia identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami 

rozgraniczającymi, 

e)  granice obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych, 

f)  granic obszarów i obiekty objęte ochroną z zakresu dziedzictwa kulturowego; 

2)  pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny lub postulatywny i nie są 

ustaleniami planu. 

§ 7. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszej uchwale: 

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy - linie, których nie należy przekraczać przy lokalizacji 

nowych budynków. Dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy części obiektu  

w postaci ganków, wiatrołapów, schodów, pochylni wejściowych do budynku, wykuszy, jednak 

wysunięcie to nie może być większe niż 2 m. Linie zabudowy nie dotyczą okapów i gzymsów 

oraz balkonów i loggi wysuniętych przed linię nie więcej niż 1,5 m; linie zabudowy nie dotyczą 

portierni oraz innych obiektów służących celom kontroli dostępu i ochrony terenu o kubaturze 

nie większej niż 80 m3 – obiekty te mogą być lokalizowane bezpośrednio przy granicy działki. 

2)  usługi nieuciążliwe - należy przez to rozumieć: usługi handlu detalicznego, gastronomii, 

nieuciążliwego rzemiosła (obsługa ludności obejmująca drobną wytwórczość, naprawy  

i konserwację), administracji i bezpieczeństwa publicznego, łączności, informacji, nauki  i 

oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, 

rekreacji i sportu, biur, banków, innych o analogicznym do powyższych charakterze  

i stopniu uciążliwości, których funkcjonowanie: 

a)  nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych 

lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowaną działką,  

b)  ani w żaden inny oczywisty sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów 

sąsiadujących np. przez emisję nieprzyjemnych zapachów, dymów, składowania 

nieestetycznych odpadów na otwartej przestrzeni; 

3)   powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to rozumieć  minimalny udział procentowy 

powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 

4)  wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynków i innych obiektów 

budowlanych, o których mowa w przepisach odrębnych. 

 

 



  

Rozdział 3   

Ustalenia ogólne 

§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1)  ustala się następujące zasady dotyczące kolorystyki i materiałów elewacji budynków: 

a)  materiały użyte do licowania elewacji: pochodzenia naturalnego lub wiernie imitujące 

naturalne – tynk, kamień, drewno; ceramiczne – cegła, materiały cegłopodobne (klinkier, płytki 

ceramiczne); surowy lub barwiony beton; szkło, 

b)  kolorystyka: stonowana, pastelowa lub wynikająca z zastosowania wyżej wymienionych 

materiałów – wyklucza się stosowanie jaskrawych kolorów (np. intensywnie żółte, zielone, 

niebieskie, fioletowe), 

c)  należy stosować zharmonizowaną kolorystykę pokrycia dachów obejmującą kolory 

naturalnej dachówki ceramicznej, różne odcienie brązu i szarości oraz koloru czarnego i 

grafitowego; dopuszcza się dachy przeszklone; 

2)  ustalenia dotyczące wymaganego kształtu i kąta nachylenia dachu dotyczą dachu nad główną 

bryłą budynku na działce; dla takich elementów budynku jak np.: zadaszone wejścia, lukarny 

oraz dla zabudowy pomocniczej (garaże, wiaty, itp…) - kształt dachu dowolny. Dopuszcza się 

lukarny na powierzchni nie większej niż 30% powierzchni dachu; 

3)  istniejące budynki o funkcji dopuszczonej planem, których gabaryty, kształt dachu, bądź 

lokalizacja na działce wykraczają poza parametry ustalone w niniejszym planie, uznaje się za 

zgodne z planem i dopuszcza się ich dalsze użytkowanie, w tym możliwość przeprowadzania 

remontów, przebudowy i rozbudowy bez możliwości przekraczania ustalonych w planie 

wskaźników urbanistycznych oraz w przypadku, gdy budynek położony jest w odległości od 

drogi mniejszej niż ustala nieprzekraczalna linia zabudowy, bez możliwości przybliżania żadnej 

części budynku do drogi; 

4)  istniejące w dniu wejścia w życie niniejszego planu podziały geodezyjne uznaje się za zgodne z 

planem; 

5)  zakaz realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej przy granicy z działką sąsiednią z wyłączeniem 

zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej. 

§ 9. Zasady ochrony środowiska, przyrody, i krajobrazu kulturowego: 

1)  na obszarze planu nie występują prawne formy ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego; 

2)  na obszarze planu ustala się obowiązek: 

a)  zagospodarowania działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i drogi przed spływem 

wód opadowych i roztopowych;  

b)  zagospodarowania odpadów wytwarzanych w ramach terenów usług, zgodnie  

z ustaleniami przepisów odrębnych,  

c)  ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk zgodnie  

z przepisami o ochronie przyrody; 

3)  na obszarze planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, tereny zagrożone 

osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 10.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

1)  dla drzew o wartościach historyczno-kulturowych oznaczonych na rysunku planu, obowiązuje 

ochrona: dopuszcza się zabiegi pielęgnacyjne, wycinka możliwa jedynie ze względu na zły stan 

fitosanitarny lub kolizje z planowanym zainwestowaniem; w przypadku wycinki obowiązuje 

zasada kompensacji przyrodniczej z zastosowaniem szlachetnych gatunków liściastych i 

uwzględnieniem warunków siedliskowych; 



  

2)  część obszaru objetego planem znajduje się w oznaczonych na rysunku planu obrębie stref 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytków, których granice 

oznaczono na rysunku planu. W obrębie stref roboty ziemne lub zmiana charakteru 

dotychczasowej działalności na obszarze występowania zabytków archeologicznych, mogące 

doprowadzić do ich przekształcenia lub zniszenia, wymagają przeprowadzenia badań 

archeologicznych, których zakres i rodzaj ustala wojewódzki konserwator zabytków w trybie 

przepisów odrębnych; 

3)  fragment obszaru objętego planem planu znajduje się w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej 

hiistorycznego układu ruralistycznego wsi Pierwoszyno, ujętej w ewidencji zabytków, którego 

granice zostały wyznaczone na rysunku; w obrębie strefy ochronie podlegają historyczne 

elementy zainwestowania, w tym: historyczny układ komunikacyjny, tradycyjne sposoby 

sytuowania zabudowy na działkach (dom mieszkalny od frontu w ukladzie kalenicowym, 

budynki gospodarcze w głębi), historyczne i tradycyjne formy zabudowy mieszkalnej i 

gospodarczej (kształt i wyokość zabudowy oraz tradycyjne materiały budowalne), w tym miejsca 

i obiekty kultu religijnego, historyczne podziały podziały własnościowe,  oraz historyczna zieleń 

związana z zabudową i układem komunikacyjnym; 

4)  dla budynków o wartościach historyczno-kulturowych oznaczonych na rysunku planu 

obowiązuje ochrona w zakresie usytuowania budynku, kształtu bryły, historycznego kształtu 

dachu, rozmieszczenie i wielkość otworów okiennych oraz historycznego detalu 

architektonicznego; nie dopuszcza się zmian w dachu (np. w postaci wykonania lukarn); 

dopuszcza się okna połaciowe; adresy budynków: ul.Wisniowa 4 (20.MN), ul.Kaszubska 30 i 42 

(22.MN), ul.Kaszubska 26 (3.RM), ul.Kaszubska 20 (29.MN), ul.Kaszubska 8 (32.MN);  

5)  dla kapliczek i krzyży przydrożnych o wartościach historyczno-kulturowych, oznaczonych na 

rysunku planu, obowiązuje ochrona historycznej lokalizacji, funkcji formy i materiałów; 

lokalizacja kapliczki – działka nr 37/25, lokalizacja krzyża – działka nr 29; 

6)  dla historycznych dróg oznaczonych na rysunku planu obowiązuje ochrona w zakresie ich 

przebiegu. 

§ 11. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

1)  przestrzenią publiczną na obszarze planu są tereny dróg publicznych i tereny zieleni urządzonej; 

2)  na terenach stanowiących przestrzeń publiczną obowiązuje: nakaz stosowania w granicach 

jednego terenu jednakowych elementów wyposażenia powtarzalnego, takich jak: ławki, latarnie, 

kosze na śmieci, donice kwiatowe, słupki itd. …, 

3)  ustala się nakaz dostosowania przestrzeni publicznych ogólnodostępnych do potrzeb osób ze 

szczególnymi potrzebami zgodnie z przepisami odrębnymi dot. zapewnienia dostępności. 

§ 12. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 

podstawie przepisów odrębnych: 

1)  w zakresie ochrony środowiska: część obszaru planu położona jest w granicach zbiornika wód 

podziemnych GZWP – 111 Subniecka Gdańska.  

2)  w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: na obszarze planu znajdują się strefy 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujęte w ewidencji zabytków oraz strefa 

ochrony układu ruralistycznego wsi;  

3)  w zakresie prawa lotniczego: 

a)  na obszarze planu obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości obiektów 

budowlanych (budynki i budowle, w tym inwestycje celu publicznego z zakresu łączności 

publicznej) oraz naturalnych, określone w dokumentacji planowanego lotniska Gdynia - 

Kosakowo oraz istniejącego lotniska wojskowego Gdynia-Oksywie;  

b)  obszar objęty planem znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie granicy lotniska - zabrania się 

budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierzą 



  

stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych oraz hodowania lub wypuszczania 

ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych; 

4)  w zakresie obrony cywilnej: należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi 

zabezpieczenia ludności w wodę w warunkach specjalnych oraz ostrzeżeń alarmowych; 

5)  w zakresie gospodarki ściekami: cały obszar planu znajduje się w granicach aglomeracji 

ściekowej Gdynia; 

6)  z zakresu ochrony środowiska: w obszarze planu występują tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN), zabudowy zagrodowej (RM), mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), 

mieszkaniowo-usługowej (MNU, MWU), usługowej z dopuszczeniem mieszkaniowej 

jednorodzinnej (UM), usług sportu i rekreacji (US) - dopuszczalne poziomy hałasu regulują 

przepisy odrębne; 

7)  w zakresie prawa o obszarach morskich - cały obszar planu położony jest w granicach pasa 

ochronnego brzegu morskiego. 

§ 13. Szczególne zasady i  warunki scalania  i podziału nieruchomości: 

1)  ustala się możliwość łączenia i dokonywania podziałów istniejących działek w celu: 

a)  wyodrębnienia nowych działek według zasad zawartych w ustaleniach szczegółowych dla 

poszczególnych terenów, 

b)  powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji istniejących granic działki na podstawie 

wymagań zawartych w przepisach odrębnych; 

2)  minimalne wielkości nowo wydzielanych działek budowlanych nie dotyczą podziałów 

dokonywanych w celu wydzielenia dróg i dojazdów wewnętrznych, pod obiekty budowlane 

infrastruktury technicznej, nie dotyczą wydzieleń dla regulacji granic między działkami oraz 

wydzieleń na poprawę użytkowania działek; w szczególnie uzasadnonych przypadkach 

dopuszcza się minimalne wielkości nowo wydzielanych działek  z tolerancją do 3 %; 

3)  w obszarze planu nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia procedury 

scalania i podziału nieruchomości. 

§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1)  W związku z położeniem obszaru planu w otoczeniu lotniska wojskowego Gdynia-Oksywie na 

całym obszarze planu występuje ograniczenie wysokości budynków i budowli; obszar objęty 

planem w części położony jest w granicach powierzchni poziomej wewnętrznej, która 

usytuowana jest na wysokości 89 m n.p.m oraz w części położony jest w granicach płaszczyzn 

ograniczających od dróg startowych i podejścia zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza się 

odstępstwo od ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2)  część obszaru objętego granicami planu znajduje się w granicach strefy bezpieczeństwa dla 

składu materiałów wybuchowych na lotnisku wojskowym Gdynia-Oksywie – obowiązuje zakaz 

lokalizacji zabudowy mieszkalnej oraz gospodarczej; 

3)  w związku z położeniem terenu w otoczeniu lotniska wojskowego Gdynia - Oksywie ustala się 

zastosowanie odpowiednich środków technicznych mających na celu zapewnienie 

dopuszczalnego przepisami prawa i normami poziomu hałasu w budynkach przeznaczonych na 

pobyt ludzi; 

4)  przy zagospodarowaniu obszaru należy uwzględnić przebieg dróg pożarowych, wyznaczonych 

zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych. 

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej: 

1)  zasady modernizacji i rozbudowy istniejących dróg oraz budowy nowych na obszarze 

obowiązywania planu:  



  

a)  powiązanie komunikacyjne z układem zewnętrznym stanowi ulica Kaszubska, położona 

wzdłuż zachodniej granicy planu;  

b)  na obszarze planu przewiduje się realizację układu dróg publicznych klasy lokalnej oraz 

dojazdowej, w tym połączenia z terenami zabudowy, położonymi poza granicami planu;  

c)  jeżeli w związku z podziałem nieruchomości na działki lub łączeniem i ponownym 

podziałem, niezbędne jest utworzenie nowej drogi bądź dojazdu zapewniających dojazd do 

działek, musi ona odpowiadać następującym warunkom: 

- dla obsługi 2 - 5 działek dopuszcza się wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokości 6 

m, na końcu drogi plac do zawracania samochodów o wymiarach minimalnie12,5m 

x12,5m lub zapewnienie wyjazdu na drogę publiczną bez konieczności zawracania, 

- obsługa więcej niż 5 działek wymaga wydzielenia drogi wewnętrznej o minimalnej 

szerokości 10 m, na końcu drogi plac do zawracania samochodów o wymiarach 

minimalnie12,5m x12,5m lub zapewnienie wyjazdu na drogę publiczną bez konieczności 

zawracania; 

2)  warunki w zakresie urządzania miejsc do parkowania:  

a)  minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej,  

b)  minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej, 

c)  minimum 2 miejsca na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usługowej, nie mniej niż 2 

miejsca na obiekt, 

d)  budynki usług turystyki – 4 miejsca na 10 łóżek, dla obiektów zamieszkania zbiorowego: 

min. 1 miejsce postojowe na 1 lokal/pokój oraz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 10 

zatrudnionych, przy czym dla takich obiektów jak dom seniora/rencisty dopuszcza się min. 1 

miejsce postojowe na 2 lokale/pokoje oraz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 10 

zatrudnionych; 

e)  zapewnienie minimalnej liczby miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych  

w kartę parkingową  w odniesieniu do ogłonej ogólnej liczby mijesc postojowych ustalonych 

w pkt 2: 

- 1 miejsce, jeżeli ogólna liczba miejsc postojowych na działce wynosi 5-20, 

- 2 miejsca, jeżeli ogólna liczba miejsc postojowych na działce wynosi 21-100; 

f)  obliczoną za pomocą wskaźników liczbę miejsc parkingowych, należy zapewnić na własnej 

działce, 

g)  za miejsce parkingowe uważa się także miejsce w garażu, oraz miejsce na podjeździe do 

garażu, 

3)  zasady obsługi oraz modernizacji, rozbudowy i budowy podstawowych systemów infrastruktury 

technicznej: 

a)  woda - z sieci wodociągowej; 

b)  zabezpieczenie wody do celów p. poż. – przy rozbudowie instalacji przeciwpożarowych 

należy przewidzieć hydranty p. poż. nadziemne wg obowiązujących przepisów, przy 

urządzaniu zbiorników retencyjnych należy stworzyć warunki, by mogły one stanowić 

rezerwowe źródła wody przeciwpożarowej; 

c)  energia elektryczna – zasilanie z sieci zasilająco-rozdzielczej średniego napięcia 15 kV, stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV oraz sieci niskiego napięcia 0,4 kV; energetyczne linie kablowe 

należy układać doziemnie; dopuszcza się bieżącą konserwację i remont sieci napowietrznej; 

dopuszcza się realizację stacji transformatorowych 15/0,4kV według potrzeb wraz z sieciami 

SN i nn z nawiązaniem do istniejących sieci elektroenergetycznych we wszystkich terenach z 

wyłączeniem stacji transformatorowych nasłupowych; dopuszcza się wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii w formie mikroinstalacji, z wyłaczeniem źródeł wykorzystujących 

energię wiatru; 

d)  ścieki komunalne – do sieci kanalizacji sanitarnej; 



  

e)  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 

-  odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i powierzchni utwardzonych - do 

gruntu, bezpośrednio lub poprzez system np. studni chłonnych lub do kanalizacji 

deszczowej; obowiązuje retencja w obrębie własnej działki, dopuszcza się, aby wody 

opadowe z terenów zabudowy mieszkaniowej zagospodarować w obrębie własnej działki, 

w sposób umożliwiający ich późniejsze wykorzystanie do nawodnienia np. trawników czy 

zieleńców itp.,  

-  wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonych i dróg wymagają 

oczyszczenia w przypadku przekroczenia dopuszczalnych określonych przepisami stężeń 

zanieczyszczeń – stosuje się przepisy odrębne; 

f)  zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, dopuszcza się zbiorniki indywidualne; 

g)  ogrzewanie – z indywidualnych nisko emisyjnych lub nieemisyjnych źródeł ciepła lub sieci 

ciepłowniczej; dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  

w formie mikroinstalacji, z wyłaczeniem źródeł wykorzystujących energię wiatru;  

h)  telekomunikacja - na terenie objętym granicami planu dopuszcza się lokalizację inwestycji 

celu publicznego z zakresu łączności publicznej o nieznacznym oddziaływaniu, w rozumieniu 

przepisów odrębnych;  

i)  gospodarka odpadami - należy stworzyć warunki segregacji odpadów oraz odbioru odpadów 

z nieruchomości (w celu dalszego ich zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania; 

4)  dodatkowe ustalenia: 

a)  obowiązującą zasadą jest lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach 

rozgraniczających dróg (w tym powiązań z układem zewnętrznym) np.: wodociągów, sieci 

elektrycznych średnich i niskich napięć, gazowych średniego i niskiego ciśnienia, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej; 

b)  dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej we wszystkich terenach, 

przy zachowaniu następujących zasad: 

-  o ile to jest możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie sieci i urządzenia 

infrastruktury technicznej należy lokalizować przy istniejących drogach, 

-  dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzenia infrastruktury technicznej wzdłuż granic 

podziałów ewidencyjnych. 

§ 16.  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: na 

obszarze planu nie występują obszary wymagające określenia sposobu i terminu 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania lub użytkowania terenu. 

§ 17. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określono dla poszczególnych 

terenów w ustaleniach szczegółowych w Rozdziale 4. 

Rozdział 4  

Ustalenia szczegółowe  

§ 18. Ustalenia dla poszczególnych terenów: 

1.  Karta terenu: 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN, 

12.MN, 13.MN, 14.MN, 15.MN, 16.MN, 17.MN, 18.MN, 19.MN; 20.MN, 21.MN, 22.MN, 

23.MN, 24.MN, 25.MN, 26.MN, 27.MN, 28.MN, 29.MN, 30.MN, 31.MN, 32.MN, 33.MN, 

34.MN;  

1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej; na działkach nr 71/95 i 

71/96 położonych w terenie 17.MN dopuszcza się zabudowę jednorodzinną bliźniczą; 

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 



  

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy – według rysunku planu; 

b)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30 %, 

c)  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0; 

d)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7, w tym dla kondygnacji nadziemnych 

0,5; 

e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50 %;  do powierzchni biologicznie czynnej 

wymaganej ustaleniami planu, nie zalicza się miejsc postojowych niezaleznie od ich 

nawierzchni; 

f)  wysokość zabudowy: do 9,0 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych;  

g)  kształt dachu: dachy strome, kąt nachylenia połaci dachowych: 30º-45º, 

h)  dla parterowych części budynków dopuszcza sie dachy płaskie,  

i)  dopuszcza się kondygnacje podziemne,  

j)  dopuszcza się jeden budynek mieszkalny na działce, 

k)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; na powierzchni nie mniejszej niż 15% powierzchni działki należy wprowadzić zieleń w 

formie grup drzew i krzewów, żywopłotów oraz zieleni w postaci krzewinek lub bylin; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

a)  tereny 1.MN, 3.MN, 11.MN, 26.MN, 29.MN, 31.MN, 32.MN, 33.MN, 34.MN oraz części 

terenów 2.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8.MN, 10.MN, 11.MN, 13.MN, 14.MN, 15.MN, 

16.MN, 17.MN, 19.MN, 20.MN, 22.MN, 27.MN, 28.MN, 30.MN znajdują się w granicach 

strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wskazanej na rysunku planu -  

obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2; 

b)  części terenów 22.MN, 29.MN, teren 33.MN znajdują się w granicach układu ruralistycznego 

wsi Pierwoszyno - obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 3; 

c)  na terenach 20.MN, 22.MN, 29.MN, 32.MN znajdują się budynki o wartościach historyczno-

kulturowych -  obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 4; 

d)  na terenie 29.MN znajduje się kapliczka przydrożna o wartościach historyczno-kulturowych 

oraz na terenie 32.MN znajduje się krzyż przydrożny o wartościach historyczno-kulturowych: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 5; 

e)  na terenie 29.MN znajdują się drzewa o wartościach historyczno-kulturowych - obowiązują 

ustalenia zawarte w § 10 pkt 1; 

5)  zasady podziału nieruchomości: 

a)  minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 800 m2; 

b)  obowiązują ustalenia zawarte w § 13;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone  

w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od dróg KDL lub KDD, lub KDW, lub dojazdów; istniejące zjazdy z drogi 

wojewódzkiej położonej poza granicami planu (ul.Kaszubska) uznaje się za zgodne z planem; 

     b) wymagania w zakresie miejsc parkingowych: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

10)  stawka procentowa: 15 %.  



  

2.  Karta terenu: 35.MN; 

1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej; 

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy – według rysunku planu; 

b)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30 %, 

c)  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0; 

d)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7, w tym dla kondygnacji nadziemnych 

0,5; 

e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50 %;  do powierzchni biologicznie czynnej 

wymaganej ustaleniami planu, nie zalicza się miejsc postojowych niezależnie od ich 

nawierzchni; 

f)  wysokość zabudowy: do 9,0 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych;  

g)  kształt dachu: dachy strome, kąt nachylenia połaci dachowych: 30º-45º, 

h)  dla parterowych części budynków dopuszcza sie dachy płaskie,  

i)  dopuszcza się kondygnacje podziemne,  

j)  dopuszcza się jeden budynek mieszkalny na działce, 

k)  poziom posadowienia parteru budynku: maksymalnie 0,6 m licząc od poziomu terenu przy 

głównym wejściu do budynku; 

l)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; na powierzchni nie mniejszej niż 15% powierzchni działki należy wprowadzić zieleń w 

formie grup drzew i krzewów, żywopłotów oraz zieleni w postaci krzewinek lub bylin; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: część 

terenu 35.MN znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych wskazanej na rysunku planu -  obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2; 

5)  zasady podziału nieruchomości: 

a)  minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: dla zabudowy wolno stojącej 800 

m2, dla zabudowy bliźniczej 500 m2 dla jednego  budynku bliźniaczego; 

b)  obowiązują ustalenia zawarte w § 13;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od dróg KDD lub KDX, lub dojazdów; istniejące zjazdy  

z drogi wojewódzkiej położonej poza granicami planu (ul.Kaszubska) uznaje się za zgodne  

z planem; 

    b) wymagania w zakresie miejsc parkingowych: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

10)  stawka procentowa: 15 %. 

3.  Karta terenu: 36.MN; 

1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej; 

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy – według rysunku planu; 

b)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30 %, 

c)  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0; 



  

d)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7, w tym dla kondygnacji nadziemnych 

0,5; 

e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50 %;  do powierzchni biologicznie czynnej 

wymaganej ustaleniami planu, nie zalicza się miejsc postojowych niezależnie od ich 

nawierzchni; 

f)  wysokość zabudowy: do 9,0 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych;  

g)  kształt dachu: dachy strome, kąt nachylenia połaci dachowych: 30º-45º, 

h)  dla parterowych części budynków dopuszcza sie dachy płaskie,  

i)  dopuszcza się kondygnacje podziemne,  

j)  dopuszcza się jeden budynek mieszkalny na działce, 

k)  poziom posadowienia parteru budynku: maksymalnie 0,6 m licząc od poziomu terenu przy 

głównym wejściu do budynku; 

l)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; na powierzchni nie mniejszej niż 15% powierzchni działki należy wprowadzić zieleń w 

formie grup drzew i krzewów, żywopłotów oraz zieleni w postaci krzewinek lub bylin; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 

dotyczy; 

5)  zasady podziału nieruchomości: 

a)  minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 800 m2,  

b)  obowiązują ustalenia zawarte w § 13;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od dróg KDD lub KDX; 

     b)  wymagania w zakresie miejsc parkingowych: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

10)  stawka procentowa: 15 %.  

4.  Karta terenu: 1.MNU, 2.MNU, 3.MNU, 4.MNU, 5.MNU, 6.MNU; 

1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,  

w układzie wolno stojącym; dopuszcza się lokalizowanie budynków mieszkalnych, mieszkalno-

usługowych (z wykluczeniem zabudowy wielorodzinnej) lub usługowych; 

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy – według rysunku planu, 

b)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30 %, 

c)  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0; 

d)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9, w tym dla kondygnacji nadziemnych 

0,6; 

e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50 %,  do powierzchni biologicznie czynnej 

wymaganej ustaleniami planu, nie zalicza się miejsc postojowych niezależnie od ich 

nawierzchni; 

f)   wysokość zabudowy: do 10 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 

użytkowe, 

g)  kształt dachu: dachy strome, kąt nachylenia połaci dachowych: 30º-45º, 



  

h)  dla parterowych części budynków dopuszcza sie dachy płaskie,  

i)  dopuszcza się kondygnacje podziemne,  

j)  dopuszcza się jeden budynek mieszkalny na działce,  

k)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8; 

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

a)  tereny 3.MNU, 6.MNU, część terenu 5.MNU znajduje się w granicach strefy ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wskazanej na rysunku planu -  obowiązują 

ustalenia zawarte w § 10 pkt 2; 

b)  części terenu 6.MNU znajduje się w granicach układu ruralistycznego wsi Pierwoszyno - 

obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 3; 

c)  na terenie 5.MNU znajduje się drzewo o wartościach historyczno-kulturowych - obowiązują 

ustalenia zawarte w § 10 pkt 1; 

5)  zasady podziału nieruchomości: 

a)  minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 800 m2; 

b)  obowiązują ustalenia zawarte w § 13;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd od dróg KDL lub KDD, lub dojazdów; istniejące zjazdy z drogi wojewódzkiej 

położonej poza granicami planu (ul.Kaszubska) uznaje się za zgodne z planem; 

     b) wymagania w zakresie miejsc parkingowych: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

10)  stawka procentowa: 15 %.  

5.  Karta terenu: 1.MWU, 2.MWU, 3.MWU, 4.MWU, 5.MWU;  

1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do czterech mieszkań 

włącznie w jednym budynku i zabudowy usługowej nieuciążliwej; dopuszcza się garaże; 

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy: według rysunku planu,  

b)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30 %, 

c)  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0, 

d)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych 

0,7, 

e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40 %; do powierzchni biologicznie czynnej 

wymaganej ustaleniami planu, nie zalicza się miejsc postojowych niezależnie od ich 

nawierzchni; 

f)  wysokość zabudowy: do 10 m, 

g)  kształt dachu: dachy strome, kąt nachylenia połaci dachowych: 20º-35º, 

h)  dla parterowych części budynków dopuszcza sie dachy płaskie, 

i)  maksymalna długość frontu budynku: 50 m;  

j)  dopuszcza się kondygnacje podziemne,  

k)  forma zabudowy – wolnostojąca; 



  

l)  poziom posadowienia parteru budynku: maksymalnie 0,6 m licząc od poziomu terenu przy 

głównym wejściu do budynku; 

m)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8; 

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; na powierzchni nie mniejszej niż 15% powierzchni działki należy wprowadzić zieleń  

w formie grup drzew i krzewów, żywopłotów oraz zieleni w postaci krzewinek lub bylin; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: części 

terenów 3.MWU, 4.MWU i 5.MWU znajdują się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych wskazanej na rysunku planu -  obowiązują ustalenia zawarte w § 10 

pkt 2; 

5)  zasady podziału nieruchomości: 

a)  minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 1500 m2,  

b)  obowiązują ustalenia zawarte w § 13;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14, w tym na terenie 1.MWU i 5.MWU obowiązuje zakaz 

lokalizacji zabudowy mieszkalnej oraz gospodarczej w strefie bezpieczeństwa oznaczonej na 

rysunku planu; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od dróg KDD lub KDL, lub dojazdów,  

     b)  wymagania w zakresie miejsc parkingowych: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

10)  stawka procentowa: 15 %.  

6.  Karta terenu: 6.MWU;  

1)  przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do czterech mieszkań w 

jednym budynku i zabudowy usługowej; dopuszcza się garaże; 

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy: według rysunku planu,  

b)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 40 %, 

c)  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0; 

d)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych  

0,7, 

e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40 %; do powierzchni biologicznie czynnej 

wymaganej ustaleniami planu, nie zalicza się miejsc postojowych niezależnie od ich 

nawierzchni. 

f)  wysokość zabudowy: do 10 m, do trzech kondygnacji nadziemnych. 

g)  kształt głównych połaci dachu: dwuspadowe, kąt nachylenia połaci dachowych: 20º-35º, 

h)  dla parterowych części budynków dopuszcza sie dachy płaskie, 

i)  maksymalna długość frontu budynku: 50 m;  

j)  dopuszcza się kondygnacje podziemne,  

k)  forma zabudowy: wolnostojąca; 

l)  poziom posadowienia parteru budynku: maksymalnie 0,5 m licząc od poziomu terenu przy 

głównym wejściu do budynku; 

m)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8; 



  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; na powierzchni nie mniejszej niż 15% powierzchni działki należy wprowadzić zieleń w 

formie grup drzew i krzewów, żywopłotów oraz zieleni w postaci krzewinek lub bylin; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: część 

terenu 6.MWU znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych wskazanej na rysunku planu -  obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2; 

5)  zasady podziału nieruchomości: 

a)  minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 1500 m2,  

b)  obowiązują ustalenia zawarte w § 13;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od dróg KDD lub KDL, lub dojazdów,  

     b) wymagania w zakresie miejsc parkingowych: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

10)  stawka procentowa: 15 %.  

 

7.  Karta terenu: 1.RM, 2.RM, 3.RM, 4.RM; 

1)  przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa - obejmująca siedlisko rolnicze, w tym budynki 

mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych lub ogrodniczych; dopuszcza się usługi; 

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy: według rysunku planu,  

b)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30 %, 

c)  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0; 

d)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,35, 

e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50 %; do powierzchni biologicznie czynnej 

wymaganej ustaleniami planu, nie zalicza się miejsc postojowych niezależnie od ich 

nawierzchni; 

f)  wysokość zabudowy: do 9 m, do dwoch kondygnacji,  

g)  kształt dachu: dachy strome, kąt nachylenia połaci dachowych: 20º-45º, 

h)  dopuszcza się kondygnacje podziemne, 

i)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  ; 

a)  część terenu 3.RM znajduje się w granicach układu ruralistycznego wsi Pierwoszyno - 

obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 3; 

b)  na terenie 3.RM znajduje się budynek o wartościach historyczno-kulturowych -  obowiązują 

ustalenia zawarte w § 10 pkt 4;  

c)  część terenu 3.RM znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych wskazanej na rysunku planu -  obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2; 

d)  na terenie 3.RM znajduje się drzewo o wartościach historyczno-kulturowych - obowiązują 

ustalenia zawarte w § 10 pkt 1; 



  

5)  zasady podziału nieruchomości: 

a)  minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – zgodnie z przepisami odrębnymi,  

b)  obowiązują ustalenia zawarte w § 13;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od dróg KDL lub KDD, lub KDW; istniejące zjazdy z drogi wojewódzkiej 

położonej poza granicami planu (ul.Kaszubska) uznaje się za zgodne z planem;  

b)  wymagania w zakresie urządzania miejsc parkingowych: budynki usługowe – min. 3 miejsca 

na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni usługowej oraz min. 2 miejsca na 10 zatrudnionych, 

nie mniej niż 2 miejsca na obiekt oraz min. 2 miejsca na budynek mieszkalny;  

10)  stawka procentowa: 15%. 

 

8.  Karta terenu: 1.U; 

1)  przeznaczenie terenu: tereny usług nieuciążliwych; dopuszcza się wolnostojące parterowe 

budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe ogólnodostępne, dopuszcza się mieszkanie 

(budynek mieszkalny) integralnie związane z prowadzoną działalnością; 

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy – według rysunku planu,  

b)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 40 %, 

c)  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0, 

d)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6, 

e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40 %, 

f)  wysokość zabudowy: do 10 m,  

g)  kształt dachu: dachy strome, kąt nachylenia połaci dachowych: 20º-45º, 

h)  dla parterowych części budynków dopuszcza sie dachy płaskie,  

i)  dopuszcza się kondygnacje podziemne, 

j)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  nie 

dotyczy; 

5)  zasady podziału nieruchomości: 

a)  minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2,  

b)  obowiązują ustalenia zawarte w § 13;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od dróg KDL lub KDD lub od dojazdów;  



  

b) wymagania w zakresie miejsc parkingowych: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

10)  stawka procentowa: 15 %. 

 

9.  Karta terenu: 1.UM; 

1)  przeznaczenie terenu: tereny usług nieuciążliwych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostojącej; dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej typu: budynki 

zamieszkania zbiorowego takie jak dom seniora, dom rencisty, hotel, motel, pensjonat, dom 

wypoczynkowy, dom wycieczkowy; usługi typu: gastronomia, handel z wykluczeniem obiektów 

handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m², usługi służące odnowie biologicznej; dopuszcza 

się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, dopuszcza się wolnostojące parterowe 

budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe ogólnodostępne; dopuszcza się budynki 

usługowe lub mieszkalne, nie dopuszcza się budynków mieszkalno-usługowych; 

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy – według rysunku planu,  

b)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 40 %, dla 

zabudowy mieszkaniowej maksymalnie 30%; 

c)  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0; 

d)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych – 

0,7; maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej 0,7, w tym 

dla kondygnacji nadziemnych 0,5; 

e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40 %, dla zabudowy mieszkaniowej 50%; 

f)  wysokość zabudowy: do 11,5 m, dla zabudowy mieszkaniowej do 9 m; 

g)  kształt dachu: dachy strome, kąt nachylenia połaci dachowych: 20º-45º, 

h)  dla parterowych części budynków dopuszcza sie dachy płaskie,  

i)  dopuszcza się kondygnacje podziemne, 

j)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; na powierzchni nie mniejszej niż 15% powierzchni działki należy wprowadzić zieleń w 

formie grup drzew i krzewów, żywopłotów oraz zieleni w postaci krzewinek lub bylin; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  nie 

dotyczy; 

5)  zasady podziału nieruchomości: 

a)  minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 1500 m2, dla zabudowy 

mieszkaniowej 800 m2; 

b)  obowiązują ustalenia zawarte w § 13;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od drogi KDD lub od dojazdów;  

b) wymagania w zakresie miejsc parkingowych: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

10)  stawka procentowa: 15 %. 

 

 



  

10.  Karta terenu: 1.US; 

1)  przeznaczenie terenu: tereny usług sportu i rekreacji; dopuszcza się wolnostojące parterowe 

garaże, miejsca postojowe ogólnodostępne; 

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy – według rysunku planu,  

b)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 5 %, 

c)  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0; 

d)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05, 

e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 75 %, 

f)  wysokość zabudowy: do 10 m,  

g)  kształt dachu: nie określa się, 

h)  dopuszcza się kondygnacje podziemne, 

i)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  fragment 

terenu znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

wskazanej na rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 10;  

5)  zasady podziału nieruchomości: 

a)  minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 4000 m2,  

b)  obowiązują ustalenia zawarte w § 13;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14, obowiązuje zakaz lokalizacji gospodarczej w strefie 

bezpieczeństwa oznaczonej na rysunku planu; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od dróg KDL lub KDD, lub od dojazdów;  

b)  wymagania w zakresie urzadzania miejsc parkingowych: 3 miejsca na 100 m2 powierzchni 

usługowej oraz 2 miejsca na 10 zatrudnionych oraz nie mniej niż 2 miejsca na obiekt; 

10)  stawka procentowa: 15 %. 

 

11.  Karta terenu: 2.US, 3.US, 4.US; 

1)  przeznaczenie terenu: tereny usług sportu i rekreacji; dopuszcza się wolnostojące parterowe 

garaże, miejsca postojowe ogólnodostępne; 

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy – według rysunku planu,  

b)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 5 %, 

c)  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0; 

d)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05, 

e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 75 %, 

f)  wysokość zabudowy: do 10 m,  

g)  kształt dachu: nie określa się, 

h)  dopuszcza się kondygnacje podziemne, 



  

i)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  fragmenty 

terenów 3.US znajdują się w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych wskazanej na rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 10; 

5)  zasady podziału nieruchomości: 

a)  minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 4000 m2,  

b)  obowiązują ustalenia zawarte w § 13;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14, na terenach 2.US, 3.US, 4.US obowiązuje zakaz lokalizacji 

zabudowy gospodarczej w strefie bezpieczeństwa oznaczonej na rysunku planu; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od dróg KDL lub KDD, lub od dojazdów;  

b)  wymagania w zakresie urządzania miejsc parkingowych: min. 3 miejsca na każde rozpoczęte 

100 m2 powierzchni usługowej oraz 2 miejsca na 10 zatrudnionych oraz nie mniej niż 2 miejsca 

na obiekt; 

10)  stawka procentowa: 15 %. 

 

12.  Karta terenu: 5.US; 

1)  przeznaczenie terenu: tereny usług sportu i rekreacji; dopuszcza się wolnostojące parterowe 

garaże, miejsca postojowe ogólnodostępne; 

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy: według rysunku planu,  

b)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 10 %, 

c)  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0; 

d)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,2, 

e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 70 %, 

f)  wysokość zabudowy: do 10 m,  

g)  kształt dachu: nie określa się, 

h)  dopuszcza się kondygnacje podziemne, 

i)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  nie 

dotyczy; 

5)  zasady podziału nieruchomości: 

a)  minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 2000 m2,  

b)  obowiązują ustalenia zawarte w § 13;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: nie 

dotyczy; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 



  

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od drogi KDL lub od dojazdów;  

b)  wymagania w zakresie urządzania miejsc parkingowych: min. 3 miejsca na każde rozpoczęte 

100 m2 powierzchni usługowej oraz 2 miejsca na 10 zatrudnionych oraz nie mniej niż 2 miejsca 

na obiekt; 

10)  stawka procentowa: 15 %. 

 

13.  Karta terenu: 1.US/UT; 

1)  przeznaczenie terenu: tereny usług sportu i rekreacji, tereny usług turystycznych i hotelarskich; 

dopuszcza się usługi gastronomii i inne związane z obsługą korzystających z usług turystyki, 

hotelarskich, sportu i rekreacji; dopuszcza się mieszkanie integralnie związane z prowadzoną 

działalnością w formie wydzielonego lokalu użytkowego; dopuszcza się wolnostojące parterowe 

garaże, miejsca postojowe ogólnodostępne; 

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy – według rysunku planu,  

b)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30 %, 

c)  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0; 

d)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,7, 

e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40 %, 

f)  wysokość zabudowy: do 10 m, do dwóch kondygnacji nadziemnych,  

g)  kształt dachu: nie określa się, 

h)  dopuszcza się kondygnacje podziemne, 

i)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  nie 

dotyczy; 

5)  zasady podziału nieruchomości: 

a)  minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej: 1500 m2,  

b)  obowiązują ustalenia zawarte w § 13;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: nie 

dotyczy; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od dróg KDL lub od dojazdów;  

b)  wymagania w zakresie urządzania miejsc parkingowych: min. 3 miejsca na każde rozpoczęte 

100 m2 powierzchni usługowej oraz 2 miejsca na 10 zatrudnionych, nie mniej niż 2 miejsca na 

obiekt; 

10)  stawka procentowa: 15 %. 

 

14.  Karta terenu: 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP, 5.ZP, 6.ZP, 7.ZP; 

1)  przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej; 



  

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  dopuszcza się realizację dojazdów i przejść pieszych, 

b)  dopuszcza się zadrzewienia, 

c)  dopuszcza się urządzanie zbiorników retencyjnych dla wód opadowych  

i roztopowych, 

d) dopuszcza się place zabaw, terenowe urządzenia turystyczne, rekreacyjne i sportowe (np.: 

siłownie zewnętrzne, miejsca do jazdy na deskorolce lub na rolkach typu „skatepark”, 

rowerowe place zabaw typu „pumptrack”);  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren 

6.ZP, części terenów 3.ZP, 4.ZP, 5.ZP znajdują się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych wskazanej na rysunku planu -  obowiązują ustalenia zawarte w § 10 

pkt 2; 

5)  zasady podziału nieruchomości: obowiązują przepisy odrębne;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od dróg KDL lub KDD, lub terenu KDX; istniejące zjazdy z drogi 

wojewódzkiej położonej poza granicami planu (ul.Kaszubska) uznaje się za zgodne z planem; 

b)  wymagania w zakresie urzadzania miejsc parkingowych: nie określa się; 

10)  stawka procentowa: 0 %.  

 

15.  Karta terenu: 8.ZP/UP; 

1)  przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej oraz usług publicznych. 

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy – według rysunku planu,  

b)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 25 %, 

c)  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0; 

d)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5, 

e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 60 %, 

f)  wysokość zabudowy: do 8 m,  

g)  kształt dachu: nie określa się, 

h)  dopuszcza się kondygnacje podziemne, 

i)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8;  

j)  dopuszcza się realizację dojazdów i przejść pieszych, 

k)  dopuszcza się zadrzewienia, 

l)  dopuszcza się urządzanie zbiorników retencyjnych dla wód opadowych  

i roztopowych, 

m)  dopuszcza się place zabaw, terenowe urządzenia sportowe, turystyczne i rekreacyjne, 

chodniki; 

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 



  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

a)  część terenu znajduje się w granicach układu ruralistycznego wsi Pierwoszyno - obowiązują 

ustalenia zawarte w § 10 pkt 3; 

b)  teren  znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

wskazanej na rysunku planu -  obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2; 

5)  zasady podziału nieruchomości: obowiązują przepisy odrębne;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od drogi KDD; istniejący zjazd z drogi wojewódzkiej położonej poza 

granicami planu (ul.Kaszubska) uznaje się za zgodne z planem; 

b)  wymagania w zakresie urzadzania miejsc parkingowych: nie określa się; 

10)  stawka procentowa: 0 %.  

16.  Karta terenu: 1.ZN, 2.ZN; 

1)  przeznaczenie terenu: tereny zieleni nieurządzonej. 

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  dopuszcza się realizację przejść pieszych, 

b)  dopuszcza się zadrzewienia, 

c)  dopuszcza się urządzanie zbiorników retencyjnych dla wód opadowych i roztopowych; 

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren 1.ZN 

znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

wskazanej na rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2; 

5)  zasady podziału nieruchomości: obowiązują przepisy odrębne;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od dróg KDD lub terenu KDX; istniejące zjazdy z drogi wojewódzkiej 

położonej poza granicami planu (ul.Kaszubska) uznaje się za zgodne z planem; 

b)  wymagania w zakresie urzadzania miejsc parkingowych: nie dotyczy; 

10)  stawka procentowa: 0 %.  

 

17.  Karta terenu: 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL, 5.ZL, 6.ZL, 7.ZL, 8.ZL; 

1)  przeznaczenie terenu: tereny lasów. 

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: zgodnie z przepisami odrębnymi, 

w tym dopuszcza się realizację urządzeń turystycznych; 

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 



  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

a)  teren 1.ZL, część terenu 4.ZL  znajdują się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych wskazanej na rysunku planu -  obowiązują ustalenia zawarte w § 

10 pkt 2; 

5)  zasady podziału nieruchomości: obowiązują przepisy odrębne;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: nie dotyczy; 

10)  stawka procentowa: 0%.  

 

18.  Karta terenu: 1.IT; 

1)  przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej (stacja transformatorowa);  

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy – według przepisow prawa budowlanego, 

b)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie  

60 %, 

c)  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0; 

d)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy; 0,5  

e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 10 %, 

f)  wysokość zabudowy: do 4 m,  

g)  kształt dachu: dowolny, 

h)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren 

znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

wskazanej na rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2; 

5)  zasady podziału nieruchomości: obowiązują ustalenia zawarte w § 13;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od drogi KDL lub od drogi położonej poza granicami planu;   

10)  stawka procentowa: 15%.  

19.  Karta terenu: 1.KP, 2.KP; 

1)  przeznaczenie terenu: tereny parkingów;  

2)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a)  nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 

b)  wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 5 %, 

c)  minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,0; 



  

d)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1  

e)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 5 %, 

f)  wysokość zabudowy: do 4 m,  

g)  kształt dachu: dowolny, 

h)  obowiązują ustalenia zawarte w § 8;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren 1.KP 

znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

wskazanej na rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2; 

5)  zasady podziału nieruchomości: obowiązują ustalenia zawarte w § 13;  

6)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14, w tym na terenie 1.KP obowiązuje zakaz lokalizacji 

zabudowy gospodarczej w strefie bezpieczeństwa oznaczonej na rysunku planu; 

7)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w 12; 

8)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

9)  zasady obsługi komunikacyjnej: 

a)  dojazd do terenu od drogi KDL lub KDD;   

10)  stawka procentowa: 15 %.  

 

20.  Karta terenu: 1.KDZ; 

1)  przeznaczenie terenu – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej (fragment drogi położonej poza 

granicami planu); 

2)  zasady zagospodarowania terenu: dopuszcza się jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe; 

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren 

znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych 

wskazanej na rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 10 pkt 2; 

5)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

6)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

7)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

8)  stawka procentowa: 0 %. 

 

21.  Karta terenu: 1.KDL, 2.KDL, 3.KDL, 4.KDL, 5.KDL, 6.KDL, 7.KDL; 

1)  przeznaczenie terenu – tereny dróg publicznych klasy lokalnej; 

2)  zasady zagospodarowania terenu: 

a)  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,  

b)  chodniki minimum jednostronne, dopuszcza się ścieżki rowerowe; 

c)  szerokość w liniach rozgraniczających – od 10 m do 22 m jak na rysunku planu;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 



  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: części 

terenów 1.KDL, 4.KDL, 5.KDL, 7.KDL znajdują się w granicach stref ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych wskazanej na rysunku planu -  obowiązują ustalenia zawarte w § 10 

ust. 2; 

5)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

6)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

7)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

8)  stawka procentowa: 0 %. 

 

22.  Karta terenu: 1.KDD, 2.KDD, 3.KDD, 4.KDD, 5.KDD, 6.KDD, 7.KDD, 8.KDD, 9.KDD, 

10.KDD, 11.KDD, 12.KDD, 13.KDD, 14.KDD, 15.KDD, 16.KDD, 17.KDD, 18.KDD, 

19.KDD, 20.KDD, 21.KDD, 22.KDD, 23.KDD, 24.KDD, 25.KDD; 

1)  przeznaczenie terenu – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;  

2)  zasady zagospodarowania terenu: 

a)  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,  

b)  chodnik przynajmniej jednostronny, dopuszcza się ścieżki rowerowe; 

c)  szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu; 

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: części 

terenów 1.KDD, 3.KDD, 4.KDD, 6.KDD, 9.KDD, 12.KDD, 14.KDD, 15.KDD, 17.KDD, 

18.KDD, 24.KDD, 25.KDD oraz tereny 2.KDD, 11.KDD znajdują się w granicach stref ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wskazanej na rysunku planu - obowiązują 

ustalenia zawarte w § 10 ust.2; 

5)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

6)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12 ust. 2; 

7)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

8)  stawka procentowa: 0 %. 

23.  Karta terenu: 1.KDW, 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW, 5.KDW, 6.KDW, 7.KDW, 8.KDW; 

1)  przeznaczenie terenu – tereny dróg wewnętrznych; 

2)  zasady zagospodarowania terenu: 

a)  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,  

b)  chodnik przynajmniej jednostronny, dopuszcza się ścieżki rowerowe; dopuszcza się 

urządzenie jako ciąg pieszo-jezdny; 

c)  szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu; 

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: części 

terenów 1.KDW, 7.KDW oraz tereny 4.KDW, 5.KDW, 9.KDW, 10.KDW, 11.KDW, 12.KDW 

znajdują się w granicach stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wskazanej 

na rysunku planu -  obowiązują ustalenia zawarte w § 10 ust. pkt 2; 

5)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 



  

6)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

7)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

8)  stawka procentowa: 15 %. 

 

24.  Karta terenu: 1.KDX, 2.KDX, 3.KDX; 

1)  przeznaczenie terenu – tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych; 

2)  zasady zagospodarowania terenu: dopuszcza się jezdnie, chodniki;  

a)  szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu; 

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 

dotyczy; 

5)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

6)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

7)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

8)  stawka procentowa: 15 %. 

 

25.  Karta terenu: 1.KX, 2.KX, 3.KX, 4.KX, 5.KX, 6.KX, 7.KX, 8.KX; 

1)  przeznaczenie terenu – tereny publicznych przejść pieszych; 

2)  zasady zagospodarowania terenu: dopuszcza chodniki;  

a)  szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu; 

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 9; 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: tereny 

1.KX, 8.KX oraz części terenów 3.KX, 5.KX znajdują się w granicach stref ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wskazanej na rysunku planu - obowiązują 

ustalenia zawarte w § 10 pkt; 

5)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 14; 

6)  tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów: obowiązują 

ustalenia zawarte w § 12; 

7)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia określone w § 15; 

8)  stawka procentowa: 15 %. 

Rozdział 5  

§ 19.  Ustalenia końcowe: 

1)  wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo; 

2)  uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego; 

3)  uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 



  

 

 
UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr  LIII/384/2021  Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pierwoszyno, gmina Kosakowo, 

na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.). Zgodnie z uchwałą Nr XI/76/2019 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pierwoszyno, gmina Kosakowo przystąpiono do 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o powierzchni ok. 140 ha.  

 

Administracyjnie obszar objęty planem leży w gminie Kosakowo, która położona jest w 

północno-wschodniej części województwa pomorskiego. Wschodnią granicą gminy jest linia brzegowa 

Morza Bałtyckiego. Kanał Łyski i Leniwy wyznacza granicę z Puckiem. Od południa i zachodu gmina 

sąsiaduje z Gdynią i Rumią. Położona jest na terenie Kępy Oksywskiej i Pradoliny Kaszubskiej. 

 

Pierwoszyno leży w środkowej części gminy Kosakowo. Analizowany w niniejszym 

opracowaniu obszar stanowi część obrębu Pierwoszyno, na wschód od drogi wojewódzkiej 101 (ul. 

Kaszubska), o łącznej powierzchni około 140 ha. Granice obszaru objętego projektem planu przebiegają 

od północy – granicą obrębów Mosty i Mechelinki, od zachodu – wzdłuż ulicy Kaszubskiej, od południa 

i od wschodu – wzdłuż granicy terenów zamkniętych i terenów leśnych. 

Funkcjonalnie plan obejmuje tereny zainwestowane – tradycyjna zabudowa jednorodzinna 

wsi z nieliczną zabudową zagrodową i usługową oraz zespoły nowej zabudowy mieszkaniowej w części 

północnej, tereny niezainwestowane – lasy (niewielkie powierzchnie w części wschodniej ok. 4,2 ha), 

nieużytki, tereny rolne, tereny porolne. Istotną część obszaru objętego planem stanowią tereny własności 

gminy Kosakowo oraz częściowo osób fizycznych, o pow. ok. 19,3 ha, położone wzdłuż południowej 

granicy planu, niezagospodarowane, sąsiadujące z terenem zamkniętym.  Są to tereny „powojskowe”, 

na których znajdują się pozostałości po dawnych obiektach wojskowych w formie ruin (bramy, garaże, 

baraki, obiekty techniczne, socjalne itp.) oraz duża ilość zieleni semileśnej i ruderalnej. 

Osią komunikacyjną Pierwoszyna jest ul. Kaszubska – droga wojewódzka (długość 2 km), 

łącząca Kosakowo z Pierwoszynem. Dojazdy do terenów odbywają się drogami gminnymi tj. ulicą 

Jabłoniową, Truskawkową, Ogrodników, Śliwkową, Migdałową, Wiśniową. 

 

W wyniku realizacji ww. uchwały został opracowany projekt planu miejscowego wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu i prognozą skutków finansowych 

uchwalenia planu miejscowego. Ustalenia planu miejscowego określają m.in.: przeznaczenie terenu, 

zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych, zasady prawidłowej obsługi komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym 

układem komunikacyjnym wsi, zasady ochrony zabytków, zasady ochrony środowiska oraz systemowe 

rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej. Postępowanie zgodne z planem przyczyni się do 

znaczącej poprawy stanu zagospodarowania poprzez uporządkowanie istniejącej oraz wprowadzenie 

nowej zabudowy wraz z obsługą komunikacyjną, umożliwi również uwzględnienie wniosków 

właścicieli gruntów o zmianę przeznaczenia ich na cele budowlane w terenach wyznaczonych  

w Studium, a co za tym idzie przeznaczenie części terenów rolniczych na funkcje zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej,  

usługowej, usług sportu i rekreacji, zieleni urządzonej jak również pod infrastrukturę techniczną  

i komunikacyjną. Celem równie ważnym sporządzenia planu jest dostosowanie zasad zagospodarowania 

terenów do aktualnych przepisów z zakresu zagospodarowania przestrzennego jak i przepisów 

odrębnych, w tym z zakresu ochrony środowiska. Procedura formalno-prawna sporządzenia planu 

miejscowego została przeprowadzona w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 



  

I. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

1. W projekcie planu uwzględniono: 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez określenie: linii 

rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, linii 

zabudowy, przeznaczenia terenów, wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenów; 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe dzięki ustaleniom dotyczącym kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenów, w tym wprowadzonym zasadom lokalizowania zabudowy na 

działkach i urządzeń technicznych; 

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych  

i leśnych poprzez wprowadzenie: 

a) gromadzenia i selekcji odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich 

gromadzenia zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym na terenie gminy; 

b) gromadzenia, magazynowania i zagospodarowania odpadów oraz odprowadzania ścieków 

wytwarzanych w ramach usług, zgodnie z ustaleniami przepisów odrębnych; 

c) zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym istniejących terenów leśnych,  

zieleni nieurządzonej; 

d) ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk zgodnie  

z przepisami o ochronie przyrody, 

e) obowiązku oczyszczenia wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy 

kanalizacyjne, pochodzących z powierzchni utwardzonych w przypadku przekroczenia 

dopuszczalnych określonych przepisami stężeń zanieczyszczeń, 

f) zagospodarowania działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i drogi przed spływem 

wód opadowych i roztopowych, 

g) klasyfikacji terenów pod względem ochrony akustycznej, w rozumieniu przepisów 

odrębnych; 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

poprzez: 

a) wprowadzenie zasad ochrony dla obiektów o wartościach historyczno-kulturowych, 

ustalenie strefy ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi Pierwoszyno, strefy 

ochrony archeologicznej, 

b) wprowadzenie zasad ochrony dla drzew o wartościach historyczno-kulturowych, dla 

kapliczek i krzyży przydrożnych o wartościach historyczno-kulturowych, dla historycznych 

dróg; 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych poprzez:  

a) określenie zasad ochrony środowiska, 

b) ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych tj. 

wymagania zagospodarowania terenu i kształtowania nawierzchni dróg i chodników w 

sposób umożliwiający korzystanie dla osób ze szczególnymi potrzebami; 



  

6) walory ekonomiczne przestrzeni racjonalnie wykorzystując istniejące elementy wyposażenia 

technicznego i zagospodarowania terenu przy wyznaczaniu nowych terenów przeznaczonych 

pod zabudowę; 

7) prawo własności wyznaczając liniami rozgraniczającymi tereny przeznaczone pod zabudowę  

w uporządkowanych relacjach w stosunku do inwestycji celu publicznego; 

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa ustalając przebiegi dróg, sieci i urządzeń 

infrastruktury zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym regulującymi działania w sytuacjach 

szczególnych zagrożeń; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy w związku z położeniem obszaru planu: 

a)  w otoczeniu lotniska wojskowego Gdynia-Oksywie na całym obszarze planu występuje 

ograniczenie wysokości budynków i budowli, ustala się zastosowanie odpowiednich 

środków technicznych mających na celu zapewnienie dopuszczalnego przepisami prawa  

i normami poziomu hałasu w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi; 

b) w granicach powierzchni poziomej wewnętrznej, która usytuowana jest na wysokości 89 m 

n.p.m oraz w części położony jest w granicach płaszczyzn ograniczających od dróg 

startowych i podejścia zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza się odstępstwo od ograniczenia 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

c) części obszaru planu w granicach strefy bezpieczeństwa dla składu materiałów 

wybuchowych na lotnisku wojskowym Gdynia-Oksywie – obowiązuje zakaz lokalizacji 

zabudowy mieszkalnej oraz gospodarczej; 

10) potrzeby interesu publicznego wskazując w projekcie planu tereny przeznaczone pod drogi, ciągi 

pieszo-jezdne, przejścia piesze; 

11) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, określając możliwość wyposażenie 

terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz precyzując zasady ich realizacji; 

12) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez informację na 

stronie internetowej Gminy Kosakowo, ogłoszenie w prasie, obwieszczenie na tablicach 

ogłoszeń o: 

a) przystąpieniu do sporządzenia projektu planu i o wyłożeniu projektu do publicznego 

wglądu, 

b) możliwości składania wniosków i uwag do planu na piśmie, ustnie do protokołu lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

c) możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy; 

13)  zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych poprzez zastosowanie się do 

czynności formalno-prawnych określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak również na podstawie art. 21, art. 39 i art. 

54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 247) przeprowadzając strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko 

skutków realizacji przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

14) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności 

poprzez wykorzystanie istniejącej sieci wodociągowej zapewniające odpowiednią ilość i jakość 

wody do celów zaopatrzenia ludności. 



  

2. Ustalając przeznaczenie terenu, a także określając sposób zagospodarowania i korzystania z terenu 

Wójt Gminy Kosakowo rozważył interes publiczny i interesy prywatne, i ustosunkował się do 

zgłoszonych wniosków i uwag. 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 

Pierwoszyno, gmina Kosakowo, w terminie przewidzianym do składania wniosków określonym  

w ogłoszeniu i obwieszczeniu, wpłynęło 13 wniosków od osób prywatnych oraz w związku  

z zawiadomieniem instytucji o przystąpieniu do sporządzenia planu wpłynęło 7 wniosków od 

instytucji. Zgłoszone wnioski zostały uwzględnione w zakresie zgodnym z ustawą „o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym”. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do 

publicznego  wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.07.2020 r. do 

29.07.2020 r. W trakcie wyłożenia w dniu 16.07.2020 r. odbyła się dyskusja publiczna nad 

przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. W terminie przewidzianym do składania uwag wpłynęły 

łącznie 34 pisma zawierające po kilka uwag z czego jedną uwagę wycofano.  Uwagi zostały 

rozpatrzone przez Wójta Gminy Kosakowo w dniu 28.08.2020 r., z czego 19 uwag zostało 

uwzględnionych w całości lub w części. 

Projekt planu został ponownie (po raz drugi) wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 

02.11.2020 r. do 30.11.2020 r. W trakcie ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu, w dniu 19.11.2020 r., odbyła się dyskusja publiczna. W terminie przewidzianym do 

składania uwag wpłynęło 8 uwag. Uwagi zostały rozpatrzone przez Wójta Gminy Kosakowo w dniu 

30.12.2020 r., z czego 2 uwagi zostały uwzględnione, pozostałe odrzucone. 

Fragment projektu planu zmieniony w wyniku uwzględnienia uwag po drugim wyłożeniu 

został ponownie (po raz trzeci) wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 05.01.2021 r. do 

29.01.2021 r. W trakcie ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu zaplanowano 

dyskusję publiczną na dzień 14.01.2021 r. W terminie przewidzianym do składania uwag wpłynęły 

4 uwagi. Uwagi zostały rozpatrzone przez Wójta Gminy Kosakowo w dniu 16.02.2021 r., z czego 

1 uwaga została uwzględniona, a 3 uwagi pozostały bez rozpatrzenia, ponieważ nie dotyczyły 

fragmentu wyłożonego projektu planu (w tym jedna po terminie). 

Projekt planu został ponownie (po raz czwarty) wyłożony do publicznego wglądu w dniach 

od 17.02.2021 r. do 16.03.2021r. W trakcie ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu, na dzień 18.02.2021r.  zaplanowano dyskusję publiczną. W terminie przewidzianym do 

składania uwag wpłynęła jedna uwaga, która nie została uwzględniona przez Wójta Gminy 

Kosakowo.  

3. Umożliwiając sytuowanie nowej zabudowy uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, 

efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni, w szczególności: 

1) projektowane struktury przestrzenne oparto o istniejący system komunikacyjny  

z uwzględnieniem jego przebudowy oraz o projektowane drogi: klasy zbiorczej, lokalnej, 

dojazdowej, drogi wewnętrzne uzupełniające istniejący układ drogowy; 

2) uwzględniono przebieg istniejących tras autobusowych, które umożliwią maksymalne 

wykorzystanie transportu publicznego jako środka transportu; 

3) zapewniono rozwiązania przestrzenne, ułatwiające przemieszczanie się pieszych i rowerzystów 

poprzez wskazanie w zakresie przeznaczenia dopuszczonego dla terenów dróg publicznych 

m.in.: ścieżek rowerowych, 

4) na obszarze planu znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-

usługowej,  zabudowy zagrodowej,  usługowej, usług sportu i rekreacji,  projekt przewiduje 

uzupełnienie i uporządkowanie istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej. 



  

II. Zgodność z wynikami analizy dotyczącej oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kosakowo zostało 

uchwalone uchwałą Nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 marca 2019 roku. Projekt 

planu wyczerpuje wyznaczone w Studium zasięgi terenów przeznaczonych pod tereny o 

dominującej funkcji mieszkaniowej – zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna o małej 

intensywności, tereny usług turystyki i sportu z dużym udziałem zieleni.  

Projekt planu jest zgodny z wynikami analizy w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Kosakowo w oparciu o kryteria zawarte w uchwale 

XVIII/130/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

III. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 

Prognoza finansowa skutków uchwalenia planu określa potencjalne dochody i wpływy z tytułu 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonane obliczenia 

wykazały, że łączny prognozowany bilans finansowy planu będzie dodatni po stronie wpływów. 

Największe przychody mogą wystąpić z tytułu podatków od nieruchomości, podatków gruntowych 

i od budynków, wzrostu wartości nieruchomości. Największe wydatki wystąpić mogą z tytułu 

odszkodowania z art. 36 ustawy (wykup dróg). Prognoza skutków finansowych oparta jest na 

maksymalnych możliwościach zagospodarowania obszaru objętego planem, faktyczne wartości 

wydatków i wpływów do budżetu gminy mogą odbiegać od przewidywanych w opracowanej 

prognozie.  

Opracowany projekt planu uzyskał wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia określone w art. 17 

pkt 6 lit. a i b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 





Załącznik nr 2  
do uchwały Nr LIII/384/2021 
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 29 kwietnia 2021r.  

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBRĘBU PIERWOSZYNO, GMINA KOSAKOWO WYŁOŻONEGO 

DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
 

w dniach od 01.07.2020r. do 29.07.2020r. (uwagi do 12.08.2020 r.) 
 

Lp. 
 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo
ści, której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy załącznik do 

uchwały Nr LIII/384/2021 
z dnia 29 kwietnia 2021r. Uwagi 

uwaga 
uwzględnio

na 

uwaga 
nieuwzględ

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 

1 12.08.2020 Osoba prywatna  Wniosek o przeznaczenie terenu 
pod zabudowę usługową z 
możliwością zabudowy 
mieszkaniowej. 
 
 
 

102/4 3.US - tereny usług sportu i 
rekreacji; dopuszcza się 
wolnostojące parterowe 
garaże, miejsca postojowe 
ogólnodostępne 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Proponowana zmiana 
narusza ustalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Kosakowo, które na tym 
terenie przewiduje tereny 
usług turystyki i sportu z 
dużym udziałem zieleni. 

2 12.08.2020 Osoba prywatna Projektowana droga 6.KDL 
przebiegająca przez działkę 102/3 
zaburza scalenie działki 102/3 z 
częścią działki 100/2, której 
jesteśmy współwłaścicielami. 
Wnioskujemy o usunięcie drogi z 
projektu. Droga mogłaby pozostać 

102/3 6.KDL - tereny dróg 
publicznych klasy lokalnej 
3.US - tereny usług sportu i 
rekreacji; dopuszcza się 
wolnostojące parterowe 
garaże, miejsca postojowe 
ogólnodostępne 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Droga publiczna niezbędna 
jest dla realizacji ustaleń 
planu na terenie, gdzie 
przewiduje się także 
ogólnodostępne usługi 



tylko przy pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku o zmianę kwalifikacji 
działek 102/3 i 100/2 z funkcji US na 
funkcję zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (MN) lub 
mieszkaniowo-usługowej (MNU). 

sportu i rekreacji (teren 
1.US). 

3 12.08.2020 Osoba prywatna 1. Droga 18.KDD - zmienić jej 
przebieg i poprowadzić po terenie 
6.ZL, 
2. Na działkach 149 i 108/5 (3.US) 
dopuścić siedlisko oraz usługi 
nieuciążliwe (pensjonat, usługi 
gastronomiczne, agroturystyka). 

149, 108/5 18.KDD - tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej 
 
3.US - tereny usług sportu i 
rekreacji; dopuszcza się 
wolnostojące parterowe 
garaże, miejsca postojowe 
ogólnodostępne 

 - Uwagi nie uwzględnia się.  
Ad.1. Przebieg drogi 
nawiązuje do ustaleń 
obecnie obowiązującego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego oraz 
istniejącego 
zagospodarowania. Tereny 
lasów (6.ZL) są chronione 
przepisami prawa, w tym 
ustawą „o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych”. 
Ad.2. Proponowana zmiana 
narusza ustalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Kosakowo, które na tym 
terenie przewiduje tereny 
usług turystyki  i sportu z 
dużym udziałem zieleni. 
Jest możliwość lokalizacji 
obiektów związanych z 
rekreacją i sportem.   

4 12.08.2020 Osoby prywatne Zmiana przeznaczenia działki 102/3 
z funkcji US na tereny zabudowy 
jednorodzinnej (MN) lub 
mieszkaniowo-usługowej (MNU). 

102/3 6.KDL - tereny dróg 
publicznych klasy lokalnej 
3.US - tereny usług sportu i 
rekreacji; dopuszcza się 
wolnostojące parterowe 
garaże, miejsca postojowe 
ogólnodostępne 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Proponowana zmiana 
narusza ustalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
gm.Kosakowo, które na tym 



terenie przewiduje tereny 
usług turystyki i sportu z 
dużym udziałem zieleni. 

5 12.08.2020 Osoby prywatne Zmiana przeznaczenia działek z 
funkcji US na tereny zabudowy 
jednorodzinnej (MN) lub 
mieszkaniowo-usługowej (MNU). 

100/5, 
100/7, 
100/8, 100/9 

7.ZP - tereny zieleni 
urządzonej; dopuszcza się 
place zabaw, terenowe 
urządzenia sportowe, 
turystyczne i rekreacyjne, 
chodniki 
1.U - tereny usług 
nieuciążliwych; dopuszcza się 
wolnostojące parterowe 
budynki gospodarcze, 
garaże, miejsca postojowe 
ogólnodostępne, dopuszcza 
się mieszkanie (budynek 
mieszkalny) integralnie 
związane z prowadzoną 
działalnością 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Proponowane zmiany w 
zakresie działek nr 100/7, 
100/8, 100/9 naruszają 
ustalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Kosakowo, które na tym 
terenie przewiduje tereny 
usług turystyki i sportu z 
dużym udziałem zieleni. 
Przeznaczenie działek nr 
100/5  oraz nr 100/7, 100/8, 
100/9 pokrywa się z 
obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

6 12.08.2020 Osoby prywatne Zmiana przeznaczenia działki z 
funkcji US na tereny zabudowy 
jednorodzinnej (MN) lub 
mieszkaniowo-usługowej (MNU). 

100/2 5.US - tereny usług sportu i 
rekreacji; dopuszcza się 
wolnostojące parterowe 
garaże, miejsca postojowe 
ogólnodostępne 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Proponowana zmiana 
narusza ustalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Kosakowo, które na tym 
terenie przewiduje tereny 
usług turystyki i sportu z 
dużym udziałem zieleni. 

7 12.08.2020 Osoby prywatne Zmiana przeznaczenia działki z 
funkcji US na tereny zabudowy 
jednorodzinnej (MN) lub 
mieszkaniowo-usługowej (MNU). 

234/2 3.US - tereny usług sportu  
i rekreacji; dopuszcza się 
wolnostojące parterowe 
garaże, miejsca postojowe 
ogólnodostępne 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Proponowana zmiana 
narusza ustalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Kosakowo, które na tym 



terenie przewiduje tereny 
usług turystyki i sportu z 
dużym udziałem zieleni. 

8 12.08.2020 Osoby prywatne Usunięcie  drogi przebiegającej 
przez działkę, ponieważ zaburza 
podział działki na 7 
współudziałowców.  

230 17.KDD - tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej 
1.MWU, 5.MWU - tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej do czterech 
mieszkań włącznie w jednym 
budynku i zabudowy 
usługowej nieuciążliwej; 
dopuszcza się garaże 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Projektowana droga stanowi 
element układu dróg 
publicznych niezbędnych 
dla obsługi osiedla 
mieszkaniowego, które 
powstanie w wyniku 
realizacji ustaleń planu. 
Fragment drogi 17.KDD 
zapewnia dogodne 
połączenie osiedle z 
otwartymi terenami 
rekreacyjnymi położonymi 
na północ od granic planu. 

9 12.08.2020 Osoby prywatne  Przesunięcie drogi 1.KDL - dz.nr 
100/6 do bezpośredniego 
sąsiedztwa z działką 99/1, 99/2  
i 99/3. 

100/6 1.KDL - tereny dróg 
publicznych klasy lokalnej 
7.ZP -  teren zieleni 
urządzonej  

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Przebieg drogi jest zgodny  
z obecnie obowiązującym 
miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego i podziałem 
geodezyjnym. Przestrzeń 
pomiędzy istniejącą 
zabudową na dz.99/1, 99/2 i 
99/3 a wydzieloną drogą 
lokalną stanowi pas zieleni 
oddzielającej poszczególne  
funkcje w planie.  

10. 12.08.2020 Osoby prywatne Brak zgody na usytuowanie drogi 
dojazdowej na działce nr 46/2 przy 
ścianie istniejącego budynku  

46/2 11.KDD – teren dróg 
publicznych klasy dojazdowej  
22.MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej  

 -  Uwagi nie uwzględnia się. 
Droga 11.KDD jest 
niezbędna dla prawidłowej 
obsługi  projektowanej  
zabudowy po obu stronach 
ul.Nektarowej.   
Przebieg linii 
rozgraniczającej drogi 



oddalono od ściany 
istniejącego budynku  
o 1,5m  

11. 12.08.2020 Osoba prywatna 1. Wniosek o zmianę przebiegu 
drogi 16.KDD zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do pisma. 
(przesunięcie drogi w kierunku 
wschodnim)   
2. Zmiana przeznaczenia części 
działki 186/1 w Pierwoszynie z 5.ZP 
na teren usług i zabudowę 
mieszkaniową 5.MNU. Zamiennie 
można przeznaczyć działkę 138/5  
o symbolu 4.US na ZP (zieleń 
urządzona) 
 

186/1, 186/2 16.KDD - tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej 
5.ZP - tereny zieleni 
urządzonej 
5.MNU - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej,  
w układzie wolno stojącym; 
dopuszcza się lokalizowanie 
budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-usługowych lub 
usługowych 
 

 1- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.- 

Ad. 1. Ad. 1. Uwagi nie 
uwzględnia się.   
W projekcie planu droga 
16KDD łączy się z ul. 
Jabłoniową. Ze względu na 
możliwości realizacji układu 
jezdni i chodników w 
układzie poprawnym 
geometrycznie drogę 
16.KDD usytuowano na 
wprost wydzielonej już 
geodezyjnie drogi gminnej 
14.KDD.  
Propozycja zmiany 
przebiegu 
nowoprojektowanej drogi 
16KDD polegająca na 
przesunięciu linii 
rozgraniczającej drogi  
w kierunku wschodnim  
uniemożliwi urządzenie 
skrzyżowania w sposób 
poprawny i w konsekwencji 
spowoduje pogorszenie 
warunków bezpieczeństwa 
ruchu.     
 
Ad.2. Uwagi nie uwzględnia 
się. Przeznaczenie w 
projekcie planu ustalono 
zgodnie z obecnie 
obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Teren 
zieleni urządzonej ZP 
stanowi element  terenów 



rekreacyjnych przyszłego 
osiedla na działce nr 186/1. 

12 12.08.2020 Osoba prywatna 1. Wniosek o poszerzenie drogi 
9.KDD (poprawnie 1.KDL) ul. 
Ogrodników w miejscu istniejącej 
przepompowni ścieków w zamian 
za włączenie części działki 
oznaczonej jako B (na załączniku 
do pisma) do terenów 26.MN. 
 
 
 
2. Wniosek o pozostawienie na 
terenie 4.ZP dopuszczenia małej 
architektury, infrastruktury 
technicznej oraz tymczasowych 
obiektów usługowo-handlowych  
i minimalnej powierzchni działki jak  
w dotychczas obowiązującym 
planie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dla terenów 24.MN, 25.MN i 
26.MN wniosek o wykreślenie w 
karcie terenu zapisów „zabudowy 
jednorodzinnej wolnostojącej” i 
pozostawienie „zabudowy 
jednorodzinnej”  

58/34 4.ZP - tereny zieleni 
urządzonej; place zabaw, 
terenowe urządzenia 
sportowe, turystyczne i 
rekreacyjne, chodniki; 
1.KDL – publiczna droga 
lokalna; 
24.MN, 25.MN, 26.MN, 
27.MN - tereny zabudowy 
jednorodzinnej wolno 
stojącej; 
- wysokość zabudowy: do 9,0 
m, do dwóch kondygnacji 
nadziemnych 
2.RM - zabudowa zagrodowa 
4.KDW - tereny dróg 
wewnętrznych 
4.ZL - tereny lasów 
 - dopuszcza się lokalizację 
sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej we wszystkich 
terenach 

 1. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- 
 
 
 
 

 
 

Ad.1. Uwagi nie uwzględnia. 
Proponowana zmiana 
narusza ustalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego, które na 
wskazanej części działki 
przewiduje tereny zieleni 
urządzonej, rekreacji i 
sportu. 
 
Ad.2. Uwagi nie uwzględnia 
się. Plan nie wyklucza na 
terenach ZP realizacji 
infrastruktury technicznej. 
Zasady sytuowania reklam  
małej architektury 
regulowane są odrębnymi 
przepisami; wprowadzenie 
funkcji  usługowo-handlowej 
na tym obszarze  naruszać 
będzie ustalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. W zakresie 
minimalnej powierzchni 
działki obowiązują przepisy 
odrębne.  
 
Ad.3. Uwagi nie uwzględnia 
się. W projekcie planu  
wprowadzono jednolite 
regulacje dot. formy 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Od kilku lat 
obserwuje się wzmożoną 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ujęcie części działki – terenu 
4.ZL na teren zabudowy 
jednorodzinnej 26.MN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- 

liczbę powstających tzw. 
„czworaków” czyli 
budynków w zabudowie 
bliźniaczej stawianych po 
kilka na jednej działce, która 
następnie jest dzielona,  
z pominięciem zapisów dot. 
minimalnej powierzchni 
działki, ustalonej w planie. 
Jest to jedyna możliwość na 
ograniczenie „omijania 
prawa” i kształtowania 
zabudowy zgodnie z 
pierwotnymi założeniami,  
w nawiązaniu do zabudowy 
już istniejącej.   
 
Ad. 4. Uwagi nie uwzględnia 
się. Proponowana zmiana 
narusza ustalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego  
gm.Kosakowo, które 
przewiduje tereny zieleni 
urządzonej, rekreacji i 
sportu. Tereny lasów ZL są 
chronione przepisami 
prawa, w tym ustawą „o 
ochronie gruntów rolnych i 
leśnych”. Przeznaczenie  
jest zgodne z obecnie 
obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

13 12.08.2020 Osoba prywatna 1. Wniosek o pozostawienie na  
terenie usług sportu i rekreacji, 
tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych, zabudowy 

138/5 
 
 
 

4.US - tereny usług sportu i 
rekreacji; dopuszcza się 
wolnostojące parterowe 
garaże, miejsca postojowe 

 
 
 
 

- 
 
 
 

Uwagi nie uwzględnia się. 
Proponowana zmiana 
przeznaczenia narusza 
ustalenia Studium 



gospodarskiej, urządzeń 
infrastruktury technicznej, małej 
architektury, nośników reklam, linii 
zabudowy 8m od drogi KDL, 
minimalnej powierzchni działek 
4000m2 (jak w obowiązującym 
planie). 
 
 
 
2. wniosek o ujęcie wysokości 
zabudowy do 10m  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 58/34 

ogólnodostępne; 
nieprzekraczalne linie 
zabudowy – według rysunku 
planu 
 
 
 
 
 
24MN, 25MN i 26MN - tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
- wysokość zabudowy: do 9 
m, do dwóch kondygnacji 
nadziemnych.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Kosakowo, które na tym 
terenie przewiduje tereny 
usług turystyki i sportu z 
dużym udziałem zieleni. 
Plan nie wyklucza 
możliwości realizacji 
obiektów związanych  
z rekreacją i sportem, 
urządzeń infrastruktury 
technicznej, małej 
architektury. Zasady 
sytuowania nośników 
reklamowych i małej 
architektury regulowane są 
odrębnymi przepisami.  
Linia zabudowy oddalona 
jest od drogi KDL o 8m; 
minimalna powierzchnia 
wydzielanej działki ustalona 
w projekcie planu wynosi 
4000 m2: w tym zakresie 
uwaga jest 
bezprzedmiotowa. 
2. Wysokość zabudowy dla 
funkcji mieszkaniowej 
jednorodzinnej (MN) została 
ujednolicona w projekcie 
planu i wynosi 9m.  

14 12.08.2020 Spółka z o.o.  1. Uwzględnienie naszych 
zamierzeń inwestycyjnych na 
terenach 13.MN, 14.MN, 28.MN, 
które w projekcie planu to: „tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej do czterech 
mieszkań włącznie w jednym 
budynku i zabudowy usługowej 

13.MN, 
14.MN, 
28.MN 

13.MN, 14.MN, 28.MN - 
tereny zabudowy 
jednorodzinnej wolno 
stojącej; 
- nieprzekraczalne linie 
zabudowy – według rysunku 
planu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.- 
 
 
 
 
 
 
 

Ad.1. (Tereny 13.MN, 
14.MN, 28.MN to tereny 
zabudowy jednorodzinnej 
wolno stojącej – błąd w 
piśmie) Uwagi nie 
uwzględnia się.  Pozostawia 
się przeznaczenie terenu 
zgodnie z obecnie 



nieuciążliwej; dopuszcza się 
garaże”. 
 
 
2. Pozostawienie istniejącego 
układu dróg wewnętrznych i uznanie 
go za zgodny z planem. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2.- 
 
 
 
 
 
 
 

obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Ad.2. Uwagi nie uwzględnia 
się. W projekcie planu 
wyznaczono m.in. drogi 
wewnętrzne i drogi 
publiczne; plan uwzględnia 
istniejące wydzielenia 
drogowe wewnątrz terenów 
przeznaczonych pod 
zabudowę. Uwagę należy 
uznać za bezprzedmiotową. 

15 12.08.2020  Spółka z o.o.  1. Wniosek o przeprojektowanie 
istniejącego układu drogowego 
umożliwiającego objazd istniejącej 
przepompowni ścieków 
wybudowanej w pasie 
projektowanego układu drogowego 
(9.KDD). 
 
2. Wniosek o przeniesienie grupy 
asortymentowej 5.ZP  
z naszego bezpośredniego 
sąsiedztwa na tereny oznaczone 
jako 4.US. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.KDD,12.K
DD, 
13.KDD, 
14.KDD, 
25.KDD, 
4.ZP, 5.ZP, 
4.US 
 
 
 

9.KDD,12.KDD, 13.KDD, 
14.KDD, 25.KDD - tereny 
dróg publicznych klasy 
dojazdowej 
4.ZP, 5.ZP - tereny zieleni 
urządzonej; place zabaw, 
terenowe urządzenia 
sportowe, turystyczne i 
rekreacyjne, chodniki 
4.US - tereny usług sportu i 
rekreacji; dopuszcza się 
wolnostojące parterowe 
garaże, miejsca postojowe 
ogólnodostępne 
§15 pkt 4 b: dopuszcza się 
lokalizację sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej we 
wszystkich terenach, przy 
zachowaniu następujących 
zasad: 
- o ile to jest możliwe 
technicznie i uzasadnione 
ekonomicznie sieci i 
urządzenia infrastruktury 
technicznej należy 

 1.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad.1. Uwagi nie uwzględnia 
się. Istniejąca 
przepompownia ścieków nie 
koliduje z ustaleniami planu. 
Na etapie budowy 
ul.Ogrodników istnieje 
możliwość przebudowy 
przepompowni ścieków  
w istniejących liniach 
rozgraniczających drogi  
(w rejonie poszerzenia)  lub 
przeniesienia jej poza pas 
drogowy np. na teren 
bezpośrednio przyległy  
3ZP. 
 
Ad.2. Uwagi nie uwzględnia 
się. Przeznaczenie w 
projekcie planu ustalono 
zgodnie z obecnie 
obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Teren 
zieleni urządzonej ZP 
stanowi element  terenów 



 
 
3. Wniosek o dopuszczenie 
lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej – projektowanej 
trafostacji na terenie 3.ZP przy ul. 
Ogrodników. 
 
4. Wniosek o rozszerzenie zapisu 
§15 ust. 4:  
z „dopuszcza się lokalizowanie sieci 
i urządzenia infrastruktury 
technicznej wzdłuż granic podziałów 
ewidencyjnych” 
na „dopuszcza się lokalizowanie 
sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej wzdłuż granic podziałów 
ewidencyjnych w tym na działkach 
budowlanych”. 
5. Wniosek o wprowadzenie zapisu 
o możliwości lokalizacji 
infrastruktury technicznej w tzw. 
kanałach zbiorczych w pasie 
drogowym dróg publicznych oraz 
wewnętrznych  
a także na terenie działek 
budowlanych (grupy MN i MWU) 

lokalizować przy istniejących 
drogach, 
- dopuszcza się lokalizowanie 
sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej 
wzdłuż granic podziałów 
ewidencyjnych 

 
 
 

3.- 
 
 
 
 
 
 

4.- 
 
 
 
 
 
 
 

5.- 

rekreacyjnych przyszłego 
osiedla na działce nr 186/1. 
 
Ad.3. Uwagi nie uwzględnia 
się. W planie dopuszcza się 
realizację infrastruktury 
technicznej we wszystkich 
terenach – uwaga 
bezprzedmiotowa. 
 
Ad.4. Uwagi nie uwzględnia 
się. Proponowana zmiana 
niczego nie wnosi do 
ustaleń planu. W § 15 pkt 4 
plan dopuszcza lokalizację 
infrastruktury technicznej 
we wszystkich terenach.  
 
Ad.5. Uwagi nie uwzględnia 
się. Proponowana zmiana 
niczego nie wnosi do 
ustaleń planu. W § 15 pkt 4 
plan dopuszcza lokalizację 
infrastruktury technicznej 
we wszystkich terenach.  

16 12.08.2020 Spółka z o.o.  Uwzględnienie naszych zamierzeń 
inwestycyjnych na terenach 2.MWU, 
3.MWU, 6.MWU oraz dróg 
sąsiadujących: 
1. Pozostawienie istniejącego 
układu dróg wewnętrznych i uznanie 
go za zgodny z planem. 
 
2.  Wprowadzenie zapisu, iż 
ewentualne zmiany w nowym 
miejscowym planie w przypadku 
zmian w układzie drogowym 

2.MWU, 
3.MWU, 
6.MWU 

2.MWU, 3.MWU, 6.MWU - 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
do czterech mieszkań 
włącznie w jednym budynku i 
zabudowy usługowej 
nieuciążliwej; dopuszcza się 
garaże. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Ad.1. Uwagi nie uwzględnia 
się. W projekcie planu 
wyznaczono m.in. drogi 
wewnętrzne i drogi 
publiczne; plan uwzględnia 
istniejące wydzielenia 
drogowe wewnątrz terenów 
przeznaczonych pod 
zabudowę. Uwagę należy 
uznać za bezprzedmiotową. 



polegających na wydzieleniu 
poszerzenia drogi publicznej lub 
wewnętrznej a także wydzielenie z 
istniejących działek terenu pod 
ewentualną infrastrukturę 
techniczną (trafostacje, 
przepompownie ścieków lub inną 
infrastrukturę techniczną) i 
związana z tym utrata powierzchni 
wydzielonych już geodezyjnie 
działek budowlanych, nie 
spowoduje utraty możliwości 
zabudowy poprzez brak spełnienia 
parametru minimalnej wielkości 
działki – należy je uznać za zgodne 
z nowym planem pomimo, iż nie 
będą spełniać w pełni zgodne z 
zasadami kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 
 
 
3. Wprowadzenie zapisu 
umożliwiającego usytuowanie 
miejsc do parkowania 
zlokalizowanych na działkach 
budowlanych bezpośrednio przy 
granicach tych działek z drogami 
publicznymi wraz z prawem zjazdu 
na drogę dojazdową z miejsc 
postojowych i parkingów na 
terenach 2.MU, 3.MWU, 6.MWU 
zlokalizowanych przy granicy 
działek budowlanych z drogami 
publicznymi. 
 
4. Wprowadzenie zapisu o 
możliwości lokalizacji miejsc 
postojowych do budynków na 
innych, pobliskich działkach, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- 
 

 
Ad.2.  Uwagi nie uwzględnia 
się. Proponowana zmiana 
nie gwarantuje utrzymania 
wskaźników 
urbanistycznych, które są 
przypisane do działek 
budowlanych i jest 
niezgodna z przepisami 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym, w której 
zawarto definicje tych 
wskaźników. 
Wprowadzono zapis o 
dopuszczalnej  3% 
tolerancji dla minimalnej 
wymaganej powierzchni 
działki, który uwzględnia 
dopuszczalną różnicę w 
powierzchniach działek w 
przypadku np. konieczności 
wydzielenia regulacji linii 
drogi.   
 
Ad.3. Uwagi nie uwzględnia 
się. Proponowane 
rozwiązanie narusza zasady 
bezpieczeństwa ruchu, w 
szczególności w zakresie 
ruchu pieszego na 
urządzonych chodnikach  
w liniach rozgraniczających 
dróg publicznych. 
 
Ad.4. Uwagi nie uwzględnia 
się. Ilość miejsc 
postojowych jest przypisana 
do zamierzenia 



należących do tego samego 
właściciela. 

budowlanego 
realizowanego na terenie 
działki budowlanej lub 
działek budowlanych, 
niezależnie od stanu 
własności. 

17 12.08.2020 Osoba prywatna  1. Uwzględnienie uwag i wniosków  
do projektu planu złożonych do 
Wójta Gminy Kosakowo z dnia 
31.05.2019r.: dot. oznaczenia 
naturalnych cieków wodnych na 
terenie Pierwoszyna  a 
wchodzących w system 
odwadniający z obszaru Kosakowa  
i Pierwoszyna  
 
 
 
 
 
2.. Wniosek o poszerzenie terenu 
zielonego w okolicy stawu na 
posesji -  dz.nr 58/34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Wniosek  o nadanie wsi 
Pierwoszyno unikalnego stylu „Jak 
w Parku” z racji niezwykłych 
walorów wynikających z położenia 

Obszar 
planu 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
3.- 

 
 
 

Ad.1. Uwagi nie uwzględnia 
się w części. Projekt planu 
na rysunku przedstawia 
wszystkie 
zinwentaryzowane  wody 
płynące i stojące zgodnie  
z informacją zawartą na 
podkładzie geodezyjnym 
mapowym. Dodatkowe 
oznaczenia tych wód 
wymagają potwierdzenia 
geodezyjnego ich przebiegu 
i granic. 
 
Ad.2. Uwagi nie uwzględnia 
się. Tereny zielone zostały 
ustalone zgodnie z 
obowiązującym planem 
oraz Studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego. Nie ma też 
zgody właścicieli działki na 
poszerzenia terenów 
zielonych (są wnioski o 
umniejszenie tych terenów). 
 
 
 
Ad.3. Uwagi nie uwzględnia 
się. Uwaga nie dotyczy 
wyłożonego projektu planu i 
z tego powodu jest 



 
 
 

 

bezprzedmiotowa. Pojęcie 
„nadawania stylu” nie mieści 
się w zakresie ustaleń 
miejscowego planu, który 
regulują przepisy odrębne. 

18 04.08.2020 Osoby prywatne  Sprzeciw wobec zabrania 200m2 
działki kosztem budowy drogi i 
placu zabaw. 

82/47 8.MN - tereny zabudowy 
jednorodzinnej wolno stojącej 
3.KDL - tereny dróg 
publicznych klasy lokalnej 

  Uwagi nie uwzględnia się. 
Przeznaczenie fragmentu 
działki 82/47na cele 
komunikacyjne  jest 
konieczne z uwagi na 
projektowane skrzyżowanie  
ulic: Renklodowej i  
Orzechowej. Skorygowano 
linie rozgraniczające 
projektowanej drogi  
w sposób uwzględniający 
obecne zagospodarowanie 
działki   

19 10.08.2020 Osoba prywatna   W rozdziale 4 §18 ust.5 do 6.MWU 
– wniosek o wykreślenie fragmentu 
z pkt 2e „do powierzchni 
biologicznie czynnej wymaganej 
ustaleniami planu nie zalicza się 
miejsc postojowych niezależnie od 
ich nawierzchni”, powinno być tak, 
jak w obowiązującym planie. 
  

57/161, 
51/162, 
51/163, 
57/167, 
57/168, 
57/169 

6.MWU - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
do czterech mieszkań 
włącznie w jednym budynku i 
zabudowy usługowej 
nieuciążliwej 
§8 ust.1c: należy stosować 
zharmonizowaną kolorystykę 
pokrycia dachów obejmującą 
kolory naturalnej dachówki 
ceramicznej, różne odcienie 
brązu i szarości; dopuszcza 
się dachy przeszklone; 
- do powierzchni biologicznie 
czynnej wymaganej 
ustaleniami planu nie zalicza 
się miejsc postojowych 
niezależnie od ich 
nawierzchni 

 
 

 
 
- 

Uwagi nie uwzględnia się. 
Ustalenie zawarte w planie 
jest konieczne, ponieważ 
wieloletnia praktyka 
realizacji zabudowy 
wskazuje na to, że 
urządzane w ten sposób 
miejsca postojowe nie 
zapewniają naturalnej 
wegetacji roślin i retencji 
wód opadowych, o czym 
mowa w wymaganiach 
zawartych w przepisach 
ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawy 
prawo budowlane oraz 
rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, 



jakim powinny odpowiadać 
budynki. 

20 10.08.2020 Osoba prywatna   W rozdziale 4 §18 ust.8 do 1.UM – 
w pkt 1 wnioskuje się o dodanie 
zabudowy bliźniaczej. 

57/177, 
57/178, 
57/179, 
57/180, 
57/181,  
57/182 

1.UM - teren zabudowy 
usługowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej 
 

  
 
- 

Uwagi nie uwzględnia się. 
Projekt planu w tym rejonie 
nie dopuszcza zabudowy 
jednorodzinnej w formie  
bliźniaczej i szeregowej.  
Od kilku lat obserwuje się 
wzmożoną liczbę 
powstających tzw. 
„czworaków” czyli 
budynków w zabudowie 
bliźniaczej stawianych po 
kilka na jednej działce, która 
jest następnie podzielona,  
z pominięciem zapisów dot. 
minimalnej powierzchni 
działki, ustalonej w planie. 
Jest to jedyna możliwość na 
ograniczenie „omijania 
prawa” i kształtowanie 
zabudowy zgodnie z 
pierwotnymi założeniami,  
w nawiązaniu do zabudowy 
już istniejącej. 
Dopuszczenie tego rodzaju 
zabudowy w rejonie 
zabudowy wolnostojącej 
oraz terenów rekreacyjnych 
byłoby naruszeniem zasad 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

21 10.08.2020 Osoba prywatna  W rozdziale 4 §18 ust.1 
przeznaczenie terenu wnioskuję o 
dodanie zabudowy bliźniaczej. 

57/160, 
57/170 

28.MN -  tereny zabudowy 
jednorodzinnej wolno stojącej 
 

  
 
- 

Uwagi nie uwzględnia się. 
Projekt planu w tym rejonie 
nie dopuszcza zabudowy 
bliźniaczej i szeregowej.  
Od kilku lat obserwuje się 



wzmożoną liczbę 
powstających tzw. 
„czworaków” czyli 
budynków w zabudowie 
bliźniaczej stawianych po 
kilka na jednej działce, która 
następnie jest dzielona,  
z pominięciem zapisów dot. 
minimalnej powierzchni 
działki, ustalonej w planie. 
Jest to jedyna możliwość na 
ograniczenie „omijania 
prawa” i kształtowanie 
zabudowy zgodnie z 
pierwotnymi założeniami,  
w nawiązaniu do zabudowy 
już istniejącej. 
Dopuszczenie tego rodzaju 
zabudowy  w rejonie 
zabudowy wolnostojącej 
oraz terenów rekreacyjnych 
byłoby naruszeniem zasad 
kształtowania ładu 
przestrzennego  

22 11.08.2020  Spółka z o.o.  Nieposzerzanie drogi Józefa Krause 
na całym odcinku działki 71/85 z 
obecnych 10m do planowanych 
12m, poprzez zmniejszenie działek 
budowlanych z jednej strony tej 
drogi. 

71/88, 71/89 5.KDL - tereny dróg 
publicznych klasy lokalnej 
17.MN- tereny zabudowy 
jednorodzinnej wolno stojącej 
 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Projektowana droga ma 
szczególne znaczenia w 
układzie dróg publicznych  
w tym rejonie i wymaga 
dostosowania jej 
parametrów dla obsługi 
obecnie i w przyszłości 
zarówno ruchu 
generowanego przez 
mieszkańców osiedla  
w granicach planu jak  
i użytkowników 
zamieszkujących tereny na 
północ od planu.  Parametry 



projektowanej drogi są 
zgodne z projektem 
budowlanym realizowanej 
drogi w oparciu o ZRID. 

23 11.08.2020 Osoby prywatne  Nieposzerzanie drogi Józefa Krause 
na całym odcinku działki 71/85 z 
obecnych 10m do planowanych 
12m, poprzez zmniejszenie działek 
budowlanych z jednej strony tej 
drogi. 

71/86, 
71/90-71/95 

5.KDL - tereny dróg 
publicznych klasy lokalnej 
17.MN- tereny zabudowy 
jednorodzinnej wolno stojącej 
 
1.MNU - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej,  
w układzie wolno stojącym; 
dopuszcza się lokalizowanie 
budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-usługowych lub 
usługowych 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Projektowana droga ma 
szczególne znaczenia w 
układzie dróg publicznych  
w tym rejonie i wymaga 
dostosowania jej 
parametrów dla obsługi 
obecnie i w przyszłości 
zarówno ruchu 
generowanego przez 
mieszkańców osiedla  
w granicach planu jak  
i użytkowników 
zamieszkujących tereny na 
północ od planu.  Parametry 
projektowanej drogi są 
zgodne z projektem 
budowlanym realizowanej 
drogi w oparciu o ZRID.  

24 11.08.2020 Osoby prywatne  Wykreślenie z tekstu planu dla 
terenu 1.MNU zapisu pkt  
2 j): „dopuszcza się jeden budynek 
mieszkalny na działce”. 

71/86,  1.MNU - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej,  
w układzie wolno stojącym; 
dopuszcza się lokalizowanie 
budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-usługowych lub 
usługowych 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Zapis, który ma na celu 
ograniczenie praktyki 
budowlanej polegającej 
realizacji zespołu budynków 
na jednej działce i  
późniejszym podziałom 
terenu na działki mniejsze 
niż dopuszczone w planie 
(na drodze sądowej lub 
zniesienia współwłasności) 
pozostawia się bez zmian. 
Rezygnacja z ustalania 
dopuszczalnej liczby 
budynków na działce 



prowadzi do nadmiernej 
intensyfikacji zabudowy  
i niekorzystnie wpływa nie 
tylko na warunki 
zamieszkania, ale również 
na sposób funkcjonowania 
oraz wydajność urządzeń  
i sieci infrastrukturalnych,  
a także układów 
komunikacyjnych. 

25 11.08.2020 Osoby prywatne  Wykreślenie z tekstu planu dla 
terenu 19.MN zapisu pkt 2 j): 
„dopuszcza się jeden budynek 
mieszkalny na działce” lub taką 
zmianę, aby na dużej działce 
wielkości 1600-2000m2 można było 
postawić dwa budynki mieszkalne 

19.MN 19.MN- tereny zabudowy 
jednorodzinnej wolno stojącej 
 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Zapis, który ma na celu 
ograniczenie praktyki 
budowlanej polegającej 
realizacji zespołu budynków 
na jednej działce i  
późniejszym podziałom 
terenu na działki mniejsze 
niż dopuszczone w planie 
(na drodze sądowej 
zniesienia współwłasności) 
pozostawia się bez zmian.  
Na terenie 19MN plan 
dopuszcza minimalne 
powierzchnie działek 
800m². W przypadku 
działek o pow. 1600-2000m² 
nie ma przeszkód dla 
wydzielenia dwóch 
odrębnych działek pod 
zabudowę. Rezygnacja  
z ustalania dopuszczalnej 
liczby budynków na działce 
prowadzi do nadmiernej 
intensyfikacji zabudowy  
i niekorzystnie wpływa nie 
tylko na warunki 
zamieszkania, ale również 
na sposób funkcjonowania 



oraz wydajność urządzeń  
i sieci infrastrukturalnych,  
a także układów 
komunikacyjnych. 

26 11.08.2020 Osoba prywatna  Obecne plany nie odpowiadają 
oczekiwaniom właścicieli. 
Zaprojektowano wszędzie turystykę  
i zieleń. Zmiana zagospodarowania 
przestrzennego działek w miarę 
naszych potrzeb. 

- Obszar planu  - Uwagi nie uwzględnia się. 
Brak konkretnych informacji 
w piśmie tj. nr działki, nazwy 
terenu. 
W planie ustalono zasady 
zagospodarowania 
przestrzennego według 
sztuki urbanistycznej z 
uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów 
w tym zakresie. 

27 11.08.2020 Osoba prywatna  Zmiana przeznaczenia działki z 
funkcji US na tereny zabudowy 
jednorodzinnej (MN) lub 
mieszkaniowo-usługowej (MNU). 

100/2 5.US - tereny usług sportu i 
rekreacji; dopuszcza się 
wolnostojące parterowe 
garaże, miejsca postojowe 
ogólnodostępne 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Proponowana zmiana 
narusza ustalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego, które na 
tym terenie przewiduje 
tereny usług turystyki i 
sportu z dużym udziałem 
zieleni. 

28 11.08.2020 Osoba prywatna  Zmiana przeznaczenia działki z 
zieleni na działki budowlane. 

100/5 7.ZP - tereny zieleni 
urządzonej; place zabaw, 
terenowe urządzenia 
sportowe, turystyczne  
i rekreacyjne, chodniki 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Przeznaczenie działki jest 
zgodne z obowiązującym 
miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego. Teren 
zieleni został wydzielony  
w oparciu o plan 
obowiązujący.  

29 11.08.2020 Osoba prywatna  Zmiana przeznaczenia działek z 
zieleni na działki budowlane. 

112/1, 115/1   - Uwagi nie uwzględnia się. 
Uwaga bezprzedmiotowa: 
działki znajdują się poza 



granicami sporządzanego 
planu 

30 11.08.2020 Osoba prywatna  Likwidacja drogi 17.KDD 230 17.KDD - tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej 
1.MWU, 5.MWU 
 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Projektowana droga stanowi 
element układu dróg 
publicznych niezbędnych 
dla obsługi osiedla 
mieszkaniowego, które 
powstanie w wyniku 
realizacji ustaleń planu. 
Fragment drogi 17.KDD 
zapewnia dogodne 
połączenie osiedle z 
otwartymi terenami 
rekreacyjnymi położonymi 
na północ od granic planu. 

31 15.07.2020 Osoba prywatna  Wniosek, aby dopuścić zabudowę 
bliźniaczą, znieść ograniczenie w 
postaci możliwości realizacji 
jednego budynku na działce oraz 
wniosek o zwiększenie limitu 
wysokości do 10 m, w tym do 
dwóch kondygnacji i poddasza 
użytkowego. 

57/99 21.MN- tereny zabudowy 
jednorodzinnej wolno stojącej 
 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Projekt planu w tym rejonie 
nie dopuszcza zabudowy 
bliźniaczej i szeregowej; 
dopuszczenie tego rodzaju 
zabudowy w rejonie 
zabudowy wolnostojącej,  
terenów rekreacyjnych oraz 
zwiększenie wysokości 
zabudowy byłoby 
naruszeniem zasad 
kształtowania ładu 
przestrzennego. 
Zapis, który ma na celu 
ograniczenie praktyki 
budowlanej polegającej na 
realizacji zespołu budynków 
na jednej działce i  
późniejszym podziałom 
terenu na działki mniejsze 
niż dopuszczone w planie 



(na drodze sądowej lub 
zniesienia współwłasności) 
pozostawia się bez zmian. 
Wysokość zabudowy dla 
funkcji mieszkaniowej 
jednorodzinnej została 
ujednolicona w projekcie 
planu i ustalona na 9m dla 
wszystkich terenów MN.  

 
w dniach od 02.11.2020r. do 30.11.2020r. (uwagi do 14.12.2020r.) 
 

Lp. 
 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo
ści, której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy załącznik do 

uchwały Nr LIII/384/2021 
z dnia 29 kwietnia 2021r. Uwagi 

uwaga 
uwzględnio

na 

uwaga 
nieuwzględ

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 

32 14.12.2020 Osoba prywatna  Zmiana przeznaczenia działki z 
funkcji US na tereny zabudowy 
jednorodzinnej (MN) lub 
mieszkaniowo-usługowej (MNU). 

100/7 1US/UT - tereny usług sportu 
i rekreacji, tereny usług 
turystycznych i hotelarskich; 
dopuszcza się usługi 
gastronomii i inne związane z 
obsługą korzystających z 
usług turystyki, hotelarskich, 
sportu i rekreacji; dopuszcza 
się mieszkanie integralnie 
związane z prowadzoną 
działalnością w formie 
wydzielonego lokalu 
użytkowego; dopuszcza się 
wolnostojące parterowe 
garaże, miejsca postojowe 
ogólnodostępne 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Proponowana zmiana 
narusza ustalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Kosakowo, które na tym 
terenie przewiduje tereny 
usług turystyki i sportu z 
dużym udziałem zieleni. 



33 24.11.2020 Osoby prywatne  Brak zgody na drogę na działce 
46/2. Droga stanowi zagrożenie dla 
budynku na działce nr 46/2. 
Projektowane i istniejące działki 
budowlane będą generować ruch 
samochodów dowożących materiały 
budowlane co będzie miało 
niekorzystny wpływ na budynek na 
działce  nr 46/2 

46/2 11.KDD - tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej 
22.MN - tereny zabudowy 
jednorodzinnej wolno stojącej 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Dojazd jest konieczny dla 
obsługi komunikacyjnej 
terenów przeznaczonych 
pod zabudowę. Droga 
dojazdowa jest wyznaczona 
w obecnie obowiązującym 
planie, jej przebieg na 
wniosek składającej  uwagę 
został skorygowany po 
pierwszym wyłożeniu 
projektu do publicznego 
wglądu. Drogę 11KDD 
odsunięto od ściany 
istniejącego budynku na 
odległość 1-1,5m.  

34 14.12.2020 Osoby prywatne  Zmiana przeznaczenia terenu na 
funkcję zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN 

102/3 6.KDL - tereny dróg 
publicznych klasy lokalnej 
3.US - tereny usług sportu i 
rekreacji; dopuszcza się 
wolnostojące parterowe 
garaże, miejsca postojowe 
ogólnodostępne 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Proponowana zmiana 
narusza ustalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Kosakowo, które na tym 
terenie przewiduje tereny 
usług turystyki i sportu z 
dużym udziałem zieleni. 

35 30.11.2020 Osoby prywatne  Zmiana przeznaczenia działki na 
zabudowę mieszkaniowo-usługową 
MNU. 

71/70 15.MN - tereny zabudowy 
jednorodzinnej wolno stojącej 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Przeznaczenie terenu 
15.MN pozostawia się bez 
zmian dla całego 
wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi terenu. 
Ustalenia planu umożliwiają 
realizację usług na 
powierzchni 
nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej 
budynku. Wprowadzenie 



usług na jednej działce w 
wyodrębnionej strefie 15MN  
jest nieuzasadnione  
w  sytuacji,  gdy na terenie 
1MNU położonym po 
przeciwnej stronie drogi 
funkcja usługowa jest 
wprowadzona.  

36 30.11.2020 Osoby prywatne  Zmiana parametrów powierzchni 
zabudowy z 30% na 40% oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej z 50% na 40%, 
maksymalny wskaźnik 
intensywności zabudowy z 0,9  na 
1,0, w tym dla kondygnacji 
nadziemnych z 0,6 na 0,7 

71/86, 
71/106, 
71/116, 
71/131 

1.MNU, 2.MNU – tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej,  
w układzie wolno stojącym; 
dopuszcza się lokalizowanie 
budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-usługowych lub 
usługowych 
- wielkość powierzchni 
zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki – 
maksymalnie 30 %; 
- maksymalny wskaźnik 
intensywności zabudowy – 
0,9, w tym dla kondygnacji 
nadziemnych 0,6; 
- minimalna powierzchnia 
biologicznie czynna – 50 %,  
do powierzchni biologicznie 
czynnej wymaganej 
ustaleniami planu, nie zalicza 
się miejsc postojowych 
niezależnie od ich 
nawierzchni 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Zgodnie z założeniami 
planu, wskazany  
w uwadze teren, wraz z 
terenami sąsiednimi mają 
tworzyć jednolitą strukturę 
zabudowy, dając przy tym 
możliwość  realizacji 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o niskiej 
intensywności 
charakterystycznej dla wsi 
Pierwoszyno oraz usług 
towarzyszących tej 
zabudowie,  Wskaźnik 
powierzchni zabudowy i 
powierzchni biologicznie 
czynnej pozostał na tym 
samym poziomie jak w 
planie obowiązującym. 
Wskaźnik intensywności 
zabudowy zwiększono z 
0,45 do 0,6 dla kondygnacji 
nadziemnych.  

 
 
 
 
 
 



w dniach od 05.01.2021 r. do 29.01.2021 r. (uwagi do 12.02.2021 r.) we fragmencie obejmującym  części działek nr 83, 84 i 230 oraz przebieg trasy rowerowej na 
terenach 1.KDL i 17.KDD 
 

Lp. 
 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo
ści, której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy załącznik do 

uchwały Nr LIII/384/2021 
z dnia 29 kwietnia 2021r. Uwagi 

uwaga 
uwzględnio

na 

uwaga 
nieuwzględ

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 

37 28.01.2021 Osoba prywatna 1. Zmiana przebiegu drogi 16.KDD 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
pisma. 
2. Zmiana przeznaczenia części 
działki 186/1 z 5.ZP na 5.MNU jak 
pozostała część działki. 
3. Zmiana przeznaczenia działki 
186/2 na 5.MNU a nie 2.U. 
4. Informuje, że działki 88/27 i 88/32 
błędnie znalazły się w strefie 2.U, w 
Studium znajdują się w dominującej 
strefie budownictwa 
jednorodzinnego. 

186/1, 186/2 16.KDD - tereny dróg 
publicznych klasy dojazdowej 
1.U - tereny usług 
nieuciążliwych; dopuszcza się 
wolnostojące parterowe 
budynki gospodarcze, 
garaże, miejsca postojowe 
ogólnodostępne, dopuszcza 
się mieszkanie (budynek 
mieszkalny) integralnie 
związane z prowadzoną 
działalnością 
5.MNU - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej,  
w układzie wolno stojącym; 
dopuszcza się lokalizowanie 
budynków mieszkalnych, 
mieszkalno-usługowych lub 
usługowych 
5.ZP - tereny zieleni 
urządzonej; dopuszcza się 
place zabaw, terenowe 
urządzenia sportowe, 
turystyczne i rekreacyjne, 
chodniki 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Nie dotyczy fragmentów 
wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu planu 
(wył.III). 
 



38. 14.01.2020 Osoba prywatna  Brak zgody na poszerzenie ulicy 
Nektarowej i utworzenie drogi 
publicznej (uwaga wniesiona do 
protokółu) 

46/22 i 46/2 11KDD – teren dróg 
publicznych klasy dojazdowej  

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Uwaga nie dotyczy 
fragmentów wyłożonego do 
publicznego wglądu 
projektu planu (wył.III)  

 
w dniach od 17.02.2021 r. do 15.03.2021 r. (uwagi do 29.03.2021 r.) 

Lp. 
 

Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomo
ści, której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomości, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy załącznik do 

uchwały Nr LIII/384/2021 
z dnia 29 kwietnia 2021r. Uwagi 

uwaga 
uwzględnio

na 

uwaga 
nieuwzględ

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 

39 29.03.2021 Osoba prywatna Wniosek o dopuszczenie realizacji 
urządzeń turystycznych  
i o dopuszczenie możliwości 
umieszczenia takich obiektów jak 
ławki, stolik z zadaszeniem lub 
innych obiektów podobnie jak na 
sąsiadującej działce leśnej 1.ZL 

 79/20 Tereny zieleni nieurządzonej -
1.ZN 
 

 - Uwagi nie uwzględnia się. 
Plan dopuszcza urządzenia 
turystyczne zgodnie z 
ustawą „O ochronie gruntów 
rolnych i leśnych” jedynie na 
wyznaczonych w planie 
terenach leśnych ozn.”ZL”. 
Urządzenia turystyczne to  
zgodnie z przywołaną 
ustawą: parkingi, pola 
biwakowe, wieże widokowe, 
kładki, szlaki turystyczne 
(ścieżki dydaktyczne) i 
miejsca widokowe. 
Wymienione w uwadze 
ławki czy  stolik z 
zadaszeniem zaliczane są 
do obiektów małej 
architektury. Zasady i 
warunki sytuowania 
obiektów małej architektury 
regulują  przepisy odrębne. 

 



Załącznik  nr 3 

do uchwały Nr LIII/384/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 kwietnia 2021 roku  

 

 

w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 

Pierwoszyno, gmina Kosakowo 

 

 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji 

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

finansowania 

 

§ 1. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) budowę drogi oraz 

wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. 

 

§ 2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów 

oraz sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz 

gaz stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), zadania własne gminy. 

 

§ 3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w zakresie planowania, wykonania  

i eksploatacji, określają obowiązujące przepisy szczególne, w tym: 

1) art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 5. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833  

z późn. zm.) określa, iż do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, 

ciepło i paliwa gazowe należy: 

a) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, 

b) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, 

c) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy, 

d) natomiast przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, 

paliw gazowych lub ciepła są obowiązane zapewniać realizację i finansowanie budowy i rozbudowy 

sieci; 

2) art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) określa, iż zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. 

 

§ 4. 1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 podlega przepisom szczególnym, w tym m.in.: ustawie  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). 

2. Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy (w tym inwestycje, których okres realizacji przekracza 

jeden rok budżetowy) ujmowane są w uchwale budżetowej. 

3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowane będą zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami, z budżetu gminy Kosakowo i ze źródeł 

zewnętrznych, tj. m.in.: ze środków własnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, 

energetycznych, gazowniczych i telekomunikacyjnych, kredytów i pożyczek, funduszy unijnych  

i innych. 

 



 

 

 

Załącznik  nr 4 

do uchwały Nr LIII/384/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 kwietnia 2021 roku  

 

 

w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 

Pierwoszyno, gmina Kosakowo 

 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293  

z późn. zm.) 

 

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. 


