
UCHWAŁA NR XI/77/2019 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 28 marca 2019 roku 

 

 

w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kosakowo. 

 

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

jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 

w związku z uchwałą nr LII/151/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

1. Uchwala się tekst jednolity Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kosakowo.  

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) ujednolicony tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kosakowo stanowiący załącznik Nr 1;  

2)  ujednolicony rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kosakowo w skali 1:10.000 stanowiący załącznik Nr 2. 

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo stanowiące 

załącznik nr 3.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Niniejsza zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kosakowo została wykonana w następstwie podjęcia Uchwały Nr LII/151/2018 Rady Gminy Kosakowo, 

z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo.  

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo 

jest uzupełnieniem i aktualizacją zapisów obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kosakowo, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/49/2008 Rady 

Gminy Kosakowo, z dnia 29.05.2008r. i zmienionego Uchwałą Nr XX/5/2016 Rady Gminy Kosakowo, z 

dnia 28 stycznia 2016 r. oraz Uchwałą Nr LI/136/2018 Rady Gminy Kosakowo, z dnia 8 lutego 2018 

roku. Zmiana Dotyczy wybranych terenów położonych w obrębach Mechelinki, Pogórze, Dębogórze i 

Kazimierz. Celem zmiany jest skorygowanie wytycznych do planowania miejscowego dla wskazanych 

obszarów. Zmiany dotyczą m.in. rozszerzenia kierunków rozwoju dla funkcji turystyki, nowych 

wytycznych dla lokalizacji obiektów związanych z gospodarką wodno – ściekową oraz korekty granic 

obszarów rozwojowych w związku z wynikami oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

przyjętej Uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XXXII/90/2016, z dnia 24 listopada 2016r. 

Zmiana studium została przeprowadzona zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) z 

uwzględnieniem udziału społeczeństwa w procedurze planistycznej. Na potrzeby dokumentu została 

sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko. Projekt studium uzyskał wszystkie pozytywne 

opinie i uzgodnienia wymagane obowiązującymi przepisami. Do wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu zmiany studium nie wypłynęły w wyznaczonym terminie żadne uwagi.  

Wprowadzone zmiany są wynikiem racjonalnej polityki przestrzennej Gminy i przyczynią się do 

utrzymania ładu przestrzennego.  


