
                                                                                  

 

               Uchwała  Nr XLII/283/2020 

                                                                           Rady Gminy Kosakowo  

                                                                                 z dnia 29 października 2020 roku 

 

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obrębu Mosty gmina Kosakowo, na zachód od ulicy Gdyńskiej 

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

z 2020r., poz.713 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 2020r., poz.293 ze zm.) 

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

obrębu Mosty gmina Kosakowo, na zachód od ulicy Gdyńskiej. 

            

§ 2 

 

Granice obszaru objętego projektem planu przebiegają następująco: 

- od północy  – wzdłuż kanału odpływowego ścieków oczyszczonych,  

- od wschodu  –  ulicą Gdyńską i ulicą Zieloną,  

- od południa  –  drogą wojewódzką nr 100, 

- od zachodu –  granicą obrębu Kosakowo.  

  

 

§ 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 obejmuje część obrębu Mosty o łącznej powierzchni ok.93 ha, położony 

po południowej stronie kanału odpływowego ścieków oczyszczonych, na zachód od ul. 

Gdyńskiej -  do granicy obrębu Kosakowo. 

Obszar objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:  

1) nieruchomości położonych w Mostach na południe od kanału zrzutowego oczyszczonych 

ścieków uchwalonym uchwałą nr XLIII/74/2009 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 

października 2009r.  (zmiana),  

2) zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą 

Rady Gminy Kosakowo Nr XLIII/74/2009 z dnia 28 października 2009r., obejmującej 

działkę nr 1150/13 w Mostach gmina Kosakowo, przy ul. Kasztanowej, uchwaloną 

uchwałą nr XLIV/82/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 sierpnia 2017r. 

Przedmiotem opracowania  planu będzie aktualizacja zapisów planów w celu ustalenia nowych 

zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym: zmiana warunków zagospodarowania 

nieruchomości wraz ze zmianą przeznaczenia niektórych terenów.   

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kosakowo, główne kierunki rozwoju w obszarze objętym planem to tereny o funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej.  

 

Uchwalenie 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. 

 
 

 


