
Uchwała Nr LXIII/476/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 13 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie: zmiany  uchwały Nr  LIX/47/2010 Rady Gminy Kosakowo                                                      

z dnia 31 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ulicy Wiejskiej                       

i Kołłątaja w Pogórzu gm. Kosakowo,  zmienionej uchwałą Nr XLIV/83/2017 Rady Gminy 

Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017 roku  

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j.Dz.U.2021, poz. 1372 ze zm.) ) oraz na podstawie art. 14 ust.1, 2, 3 i art. 15 

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                    

(t.j. Dz.U. z 2021, poz.1873 ze zm.)   

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje : 

§ 1 

W uchwale  Nr LIX/47/2010  Rady Gminy Kosakowo  z dnia 31 maja 2010 r. przystąpienia  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszarów położonych 

w rejonie ulicy Wiejskiej i Kołłątaja w Pogórzu gm. Kosakowo, zmienionej uchwałą                             

Nr XLIV/83/2017 Rady Gminy Kosakowo  z dnia 31 sierpnia 2017roku,   po § 2 dodaje się                 

§ 2a w brzmieniu: 

„2a. Dopuszcza się możliwość etapowego sporządzenia i uchwalenia planu”.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Uchwałą Nr LIX/47/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 maja 2010r. przystąpiono                         

do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 

położonych w rejonie ulicy Wiejskiej i Kołłątaja w Pogórzu gm. Kosakowo.  

Z uwagi na niewyrażenie zgody przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze,  uchwałą Nr XLIV/83/2017 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017r. zmieniono granice planu,  wyłączając z zakresu 

opracowania działki nr 1/1/, 1/2 i 1/3 obr.Pogórze.    

Podstawowym celem opracowania projektu planu  jest zmiana przeznaczenia gruntów rolnych 

na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z niezbędną komunikacją  oraz infrastrukturą 

towarzyszącą. W granicach projektu planu położony jest także obszar wydzielonych  

i zagospodarowanych w większości działek zlokalizowanych przy ul.Kołłątaja.  

Uwzględniając w pierwszej kolejności potrzebę uregulowania spraw związanych z dojazdem 

do wydzielonych i częściowo zabudowanych działek  zasadnym jest wprowadzenie możliwości 

etapowego sporządzenia i uchwalenia planu.  

Pozostały, niezabudowany i niezagospodarowany  obszar objęty granicami opracowania 

projektu planu, na którym przewiduje się zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 

nierolnicze wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz w zakresie przebiegu 

projektowanych dróg i lokalizacji terenów zielonych. 

 

 

 


