
                                                                                  

 

               Uchwała Nr V/15/2018 

                                                                                 Rady Gminy w Kosakowie 

                                                                                 z dnia 20 grudnia 2018 roku 

 

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego północnej części obrębu Mosty gmina Kosakowo, od ulicy Wałowej do ulicy 

Spacerowej 

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

z 2018r., poz.994 ze zm.) oraz na podstawie  art. 14 ust. 1,2,3 i art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1945 ze zm.) 

 

Rada Gminy w Kosakowie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej 

części obrębu Mosty gmina Kosakowo, od ulicy Wałowej do ulicy Spacerowej  

            

§ 2 

 

Granice obszaru objętego projektem planu przebiegają następująco: 

od północy –  ulicą Wałową, 

od wschodu – ulicą Gdyńską,  

od zachodu – granicami wyznaczonego obszaru Ekomariny, 

od południa – wzdłuż kanału odpływowego GOŚ Dębogórze/ulicą Spacerową.   

  

 

§ 3 

 

Integralną częścią uchwały jest  załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego 

projektem planu.  

 

     § 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy. 

 

   § 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

Uzasadnienie 

 

Obszar objęty uchwałą, stanowi część obrębu Mosty o powierzchni ok.100ha i posiada 

obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; w tym plany uchwalone:  

- uchwałą Nr I/2/99 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 stycznia 1999r.; 

- uchwałą Nr I/3/99 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 stycznia 1999r.; 

- uchwałą Nr IX/60/2003 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 sierpnia 2003r.; 

- uchwałą Nr XXXII/49/05 Rady Gminy z dnia 24 maja 2005r.;  

- uchwałą Nr XLIII/29/06 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 maja 2006r.; 

- uchwała Nr XVII/104/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011r.;  

- uchwałą Nr VII/23/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 lutego 2015r.; 

oraz we fragmencie uchwała Nr V/16/2003 Rady Gminy Kosakowo z dnia 4 marca 2003r.  

i uchwała Nr XL/58/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 czerwca 2017r.   

Przedmiotem opracowania  planu jest uporządkowanie struktury przestrzennej w postaci 

wykonania jednolitego aktu prawa miejscowego dla większego obszaru, a także zmiana 

warunków zagospodarowania: w szczególności określenie przebiegu drogi alternatywnej 

prowadzącej  bezpośrednio z  Mostów do Rewy.  

W zakresie  gruntów rolnych – utrzymanie ich rolniczego charakteru w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego,  zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo. 

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę zgodność planowanej inwestycji ze strukturą 

funkcjonalną – kierunkami rozwoju terenów określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowani przestrzennego gminy Kosakowo, uzasadnione jest przystąpienie do 

sporządzenia planu miejscowego. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


