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w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wschodniej części obrębu Dębogórze gmina Kosakowo  

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

jednolity: Dz. U. z 2021r.,  poz.1372  z późn. zm.) oraz na podstawie  art. 14 ust. 1,2,3 i art.15 ustawy  

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., 

poz.741 z późn. zm.); 

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wschodniej części obrębu Dębogórze gmina Kosakowo.  
 

§ 2 

 

Granice obszaru objętego projektem planu przebiegają następująco: 

- od północy  - wzdłuż ulicy Pomorskiej,  

- od wschodu -  granicą obrębu Kosakowo, 

- od zachodu  -  wzdłuż ulicy Chmielnej, 

- od południa -  granicą obrębu Pogórze.  

 

§ 3 

  

Integralną częścią uchwały jest  załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego 

projektem planu.  

 

   § 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy. 

 

   § 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
 

Uchwała  Nr LXV/491/2022

z dnia 27 stycznia 2022 roku



 

Obszar objęty uchwałą  położony jest we wschodniej  części obrębu Dębogórze. Powierzchnia 

objęta opracowaniem wynosi  ok.80 ha.  Teren jest częściowo zabudowany i częściowo 

użytkowany rolniczo.  

W granicach opracowania znajdują się m.in. osiedla mieszkaniowe: Harmony i Verde Park.  Na 

obszarze  proponowanym do sporządzenia nowego planu obowiązują następujące miejscowe 

plany  zagospodarowania przestrzennego: 

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr ew. 72,73,74, 75, 76, 77, 78 

oraz działki nr 80, 86, 88, 89, 139 w Dębogórzu w rejonie ulicy Szarotki gmina 

Kosakowo uchwalony uchwałą Nr XXIV/69/2008  Rady Gminy Kosakowo z dnia 3 

września 2008r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 126 

z dnia 25 listopada 2008r., poz. 2975 ze zmianą uchwaloną uchwałą nr LIX/46/2014  

z dnia 26 czerwca 2014r.;  

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dębogórze w gminie Kosakowo, 

uchwalony uchwałą Nr XV/112/07  Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 grudnia 2007r., 

ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 35 z dnia 12 maja 

2007r. , poz. 1077; 

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych przy ul. 

Gronowej w Dębogórzu gmina Kosakowo uchwalony uchwałą Nr XIV/95/2019 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 23 maja 2019r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z dnia 10 lipca 2019r.poz. 3287; 

4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 71 w Dębogórzu gm. 

Kosakowo uchwalony uchwałą Nr IX/61/2003 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 sierpnia 

2003r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 165 z dnia 

29 grudnia 2003r., poz. 3446. 

Zgodnie z w/w miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN), zabudowę mieszkaniowo-usługową (MN/U), 

zieleń izolacyjną, tereny rolne oraz drogi.  

Około 60% powierzchni obszaru objętego uchwałą nie jest pokryta miejscowymi  planami 

zagospodarowania przestrzennego.   

Przedmiotem opracowania planu będzie zmiana warunków i zasad zagospodarowania terenu  

w kierunku dostosowania do aktualnych potrzeb rozwojowych Gminy, a także zamiar 

uregulowania zasad zagospodarowania przestrzennego  na terenie, który aktualnie nie posiada 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.    

Przewidywane rozwiązania planistyczne nie mogą naruszać kierunków rozwoju przyjętych  

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo.   

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo, 

główne kierunki rozwoju w obszarze objętym planem to tereny zainwestowane o dominującej 

funkcji mieszkaniowej,  zabudowa jednorodzinna oraz  tereny łąk i upraw rolnych. Prace nad 

sporządzaniem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na 

obszar całej gminy Kosakowo są prowadzone na podstawie uchwały Nr XLII/285/2020 Rady 

Gminy Kosakowo z dnia 29 października 2020r.  

Po przeprowadzonej analizie dokumentów pod względem potrzeby uporządkowania struktury 

przestrzennej we wskazanym obszarze należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu 

jest zasadne.  

Uzasadnienie



Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi odrębną uchwałą, 

po opracowaniu projektu planu, uzyskaniu niezbędnych opinii uzgodnień oraz przeprowadzeniu 

czynności proceduralnych określonych w art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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